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ICT a rozmarné léto
S příchodem prázdnin zasáhly některé regiony Čech a Moravy vlny bleskových ničivých povodní. Způsob začátku letošního českého rozmarného léta byl tak pro mnohé poněkud nešťastným a nejen české letní vládě přidělal vrásky. Rozsáhlé
materiální škody a oběti na lidských životech, které náhlé přívalové deště a další nepředvídatelné změny počasí způsobí,
obvykle vyvolají rozličné diskuze o změnách klimatu a souvisejících jevech. Vědecky podloženým faktem zůstává, že lidská
činnost má na klima naší planety významný vliv a změny klimatu představují vážný problém. Za hlavní příčinu těchto změn
jsou pak označovány emise skleníkových plynů (GreenHouse Gas, GHG), především CO2, které způsobují globální oteplování. Celosvětové emise GHG stouply od roku 1970 o 70 %. V důsledku toho vzrostla od roku 1950 celosvětově průměrná
teplota o polovinu stupně Celsia (ze 14 °C na 14,5 °C), hladina moře stoupla o přibližně 10 cm a sněhová pokrývka na severní
polokouli zmizela z asi 2 miliónů km2. Podle některých předpovědí by pak průměrná teplota mohla do konce tohoto století
vzrůst o dalších 6 °C.
Zeptáte se, jak souvisí emise CO2 a dalších skleníkových plynů s průmyslem ICT? Odhady vyčíslily tento příspěvek na 2
až 2,5 % z celkového objemu emisí za rok. Telekomunikace (s výjimkou rozhlasových a TV vysílačů), výpočetní technika
a Internet tak přispějí téměř jednou gigatunou (Gt) k celkové roční produkci emisí CO2. Možná se pousmějete. Co jsou to dvě,
tři procenta? Ale uvažte, že veškerá průmyslová odvětví dohromady, včetně ICT, jsou odpovědna celkem za 4 %. Primárním
zdrojem emisí je totiž výroba energie, doprava, zpracování odpadů a další.
Nejvíce (40 %) se na objemu emisí GHG generovaných průmyslem ICT podílejí energetické požadavky osobních počítačů
a datových monitorů, datová centra pak přispějí dalšími 23 %. Pevné a mobilní sítě se podílejí 24 %. Je však třeba si uvědomit,
že sektor ICT roste rychleji než zbytek ekonomiky a uvedené podíly se mohou časem zvýšit. Vždyť například počet uživatelů mobilních telefonů se zvýšil ze 145 miliónů v roce 1996 na více než 3 miliardy v srpnu 2007 a 4 miliardy na konci roku
2008. Za stejnou dobu odhadovaný počet uživatelů Internetu vzrostl z 50 miliónů na 1,5 miliardy. Vzrůstá provozní i vysílací
výkon, mobilní telefony 3G pracují na vyšších kmitočtech než telefony 2G, jejich obvody však spotřebovávají méně energie.
K dalším trendům patří používání více mobilních telefonů jedním uživatelem, provozní režimy „always on“ a tendence raději
data ukládat než mazat.
Emise CO2 spojené s provozem zařízení ICT však mohou být ještě vyšší. Zahrneme-li spotřebu TV a rozhlasových přijímačů, set-top boxů pro zemský a satelitní příjem, přehrávačů DVD a dalších zařízení spotřební elektroniky, představuje
používání produktů a služeb ICT asi 7,8 % celkové spotřeby elektrické energie v EU. Do roku 2018 by mohl tento podíl vzrůst
na 10,5 %. Mohl, ale nemusí, neboť proti nárůstu spotřeby působí i trend opačný – reprezentovaný inovativními technologiemi polovodičových čipů i zobrazovacích displejů. Úhlopříčka televizorů se na jedné straně sice stále zvětšuje, ale na druhé
straně, náhrada žhavených vakuových obrazovek novými technologiemi LCD a plazmových zobrazovačů podsvětlených LED
přináší významnou úsporu energie.
Technologie ICT disponují potenciálem, který nabízí řešení a to i v ostatních sektorech ekonomiky, které jsou odpovědny
za zbývajících 97,5 % emisí. Sítě NGN umožní snížení energetické spotřeby o 30 až 40 % v porovnání s dnešními PSTN.
Zavádění nových rádiových technologií, jako jsou digitální modulace spolu se standardy digitálního televizního vysílání
a účinné kompresní algoritmy, umožní snížit energetickou spotřebu až 10krát Navíc počet vysílačů se díky digitalizaci sníží.
Uvážíme-li, že na světě jsou v provozu desítky tisíc vysílačů, může se jednat o značné úspory.
Hlavním výstupem sektoru ICT jsou informace nikoliv zboží („bity“ nikoliv „atomy“) – koncepce označovaná jako dematerializace. Zavedení inovativních síťových aplikací, jako jsou telekonference, teleworking, e-shopping, e-learning a dalších
virtuálních dematerializovaných „světů“, může do roku 2020 pomoci nepřímo ušetřit 460 Mt emisí.
Systémové využití ICT zaměřené na snižování emisí GHG v dalších sektorech zahrnuje inteligentní dopravní systémy
(naváděcí parkovací systémy, navigace GPS, použití vozidel pro monitorování životního prostředí), senzorické sítě na bázi
technologie RFID a v neposlední řadě monitorování klimatických změn využitím telemetrických sítí a poskytování klíčových
dat o klimatu prostřednictvím telekomunikačních a radiokomunikačních aplikací.
Co říci závěrem? Tak jako jiné sektory ekonomiky, také sektor ICT je konfrontován s morální výzvou změnit způsob
svého podnikání tak, aby přispěl k rozsáhlému globálnímu úsilí zajisti budoucnost lidské existence. Jinými slovy, rýsující se
světové klimatické změny představují pro odvětví ICT vážnou výzvu. Výzvu, kdy budou hrát rozhodující význam spolupráce
na mezinárodní úrovni a aplikace globálních standardů. Mluvíme-li pak o proměnách klimatu, napadnou nás v letošním létě
i mnohé paralely s klimatem společenským, politickým a ekonomickým. Vše se vším souvisí, i rozmary
však musí jednou skončit, inovace jsou neodkladné.
Hezký zbytek (rozmarného) léta!
Petr Beneš
šéfredaktor a vydavatel
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 Státní podpora: Evropská komise zahajuje konzultace

o předloze Pokynů Společenství k použití pravidel pro
zavádění širokopásmových sítí
Evropská komise uveřejnila pro účely veřejného projednávání návrh pokynů k použití pravidel státní podpory EU
při financování rozvoje širokopásmových sítí a dnem 19. 5.
2009 zahájila k tomuto návrhu veřejné konzultace. Klíčovou
otázkou je přitom diskuse o problému financování tzv.
poslední míle sítě (NGA). Záměrem Komise je přijetí definitivního znění pravidel ke konci tohoto roku na základě
připomínek, které od uvedených stran obdrží. Komisařka
pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes k tomu uvedla, že
stanovení definice jasného a předvídatelného rámce pro
uplatňování pravidel státní podpory v EU je v současné
ekonomické situaci je důležité, protože investování do této
důležité infrastruktury může v blízké době napomoci hospodářskému oživení, a v delším časovém horizontu vytvoří
výhodné podmínky pro konkurenceschopnost Evropy.

Politika Komise týkající se financování širokopásmových
sítí z veřejných prostředků vychází z dřívějších zkušeností získaných ve více než čtyřiceti individuálně řešených rozhodnutí Komise. Tento postup již umožnil využití
veřejných finančních prostředků v sítích ve venkovských
oblastech a v odlehlých místech, ve kterých tržní subjekty
neměly dostatečnou motivaci k poskytování širokopásmových služeb v přijatelném rozsahu. Pravidla státní podpory
také zajistila, že veřejná intervence nevytlačila soukromé
investice a přenesla soutěž do oblastí, kde dříve spotřebitelé neměli možnost volby. Politika státní podpory Komise
v této oblasti významně přispěla k dosažení prvořadého cíle
EU, kterým je usnadnění přístupu k širokopásmovému připojení pro všechny občany EU.
První část návrhu Broadband nastiňuje hlavní směry
politiky Komise a uvádí praxi uplatňovanou v minulosti
v jednotlivých případech veřejné podpory tradičních širokopásmových sítí s cílem pomoci členským státům při uvolňování vyšších částek při financování z veřejných zdrojů co
nejefektivnějším způsobem a v souladu s pravidly státní
podpory EU (viz finanční prostředky z balíku Evropského
hospodářského oživení IP/08/1771).
Druhá část návrhu pokynů je zaměřena na financování
přístupových sítí nové generace (NGA), z veřejných prostředků, které jsou schopné ve srovnání s tradičními širokopásmovými sítěmi poskytovat služby širokopásmového
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přístupu s rozšířenými charakteristikami. Nasazení těchto
sítí představuje významný technologický posun na trhu
s širokopásmovým připojením, který ovšem vyžaduje
na straně provozovatelů elektronických komunikací investování značných prostředků. Komise si klade za cíl podnítit
a podporovat rychlou a včasnou výstavbu těchto sítí.
V podstatě lze říci, že Komisí navržený metodický a analytický přístup by měl být založen na existujícím rozdílu mezi
oblastmi, ve kterých širokopásmové připojení chybí (bílé
oblasti), oblastmi v nichž je nasazena pouze jedna síťová
infrastruktura (šedé oblasti) a oblasti, kde jsou vybudovány alespoň dvě konkurující si širokopásmové infrastruktury (černé oblasti). Postoj Komise vůči veřejné podpoře
nasazení širokopásmových sítí se pohybuje od pozitivního
posuzování oblastí bílé plochy až po kritičtější posouzení
oblastí, ve kterých již byly vynaloženy soukromé investice
nebo se jejich nasazení očekává, a rovněž tam, kde je soutěž
již účinná. Návrh obecných zásad rovněž stanoví řadu podmínek, které by musely být splněny pro účely posuzování
slučitelnosti prováděné podle článku 87.3 (c) Smlouvy o ES.
Členské státy a zúčastněné strany jsou tímto vyzvány, aby
se do 22. června 2009 vyjádřily k návrhu pravidel a podmínek,
které by se podle návrhu Komise měly vztahovat na financování přístupových sítí příští generace z veřejných prostředků.
Členské státy budou také přizvány k účasti na multilaterální
schůzce, která je plánována na nejbližší období.
Návrh Pokynů je k dispozici na adrese: http://ec.europa.
eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm
-va Evropská komise žádá odpovědné řízení Internetu
Evropská komise ve svém strategickém dokumentu vyzvala
k větší transparentnosti a mnohostranné odpovědnosti při
řízení Internetu. Internet má dnes ve světě 1,5 miliardy uživatelů, z toho 300 milionů ve 27 členských státech Evropské
unie. V současné době je za koordinaci klíčových prvků
Internetu odpovědný soukromý subjekt usazený v USA –
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN). Komise souhlasí s tím, že soukromé firmy by
nadále měly hrát vůdčí roli při správě každodenního provozu Internetu, pokud jsou odpovědné a nezávislé. Komise
rovněž věří, že rozhodnutí o Internetu, zejména ta, která
se týkají otevřenosti a bezpečnosti, by měla být přijímána
transparentním a odpovědným způsobem, neboť se dotýkají každého na světě. Organizace ICANN v současnosti
funguje v rámci dohody o společném projektu (Joint Project
Agreement) s ministerstvem obchodu USA, jejíž platnost
skončí dne 30. září 2009. Z pohledu Evropské komise by
budoucí pravidla řízení Internetu měla odrážet klíčovou
úlohu, kterou celosvětová síť ve všech zemích hraje.
Viviane Redingová, komisařka EU pro informační
společnost a média, prohlásila: „Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers se blíží historickému okamžiku
svého vývoje. Stane se plně nezávislou organizací odpovědnou
celosvětové internetové komunitě? Evropané by to očekávali,
proto se o to zasazujeme. Vyzývám Spojené státy, aby spolu
s Evropskou unií pracovaly na dosažení tohoto cíle.“

 Mezinárodní konference NoTeS 09
Ve dnech 17-18. června 2009 proběhla za pořadatelství České
vědeckotechnické společnosti spojů (ČVTSS) a Slovenské
elektrotechnické společnosti (SES) mezinárodní konference
Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR
R–
„NoTeS 09“. V pořadí pořadí již III. ročník se konal v Praze
na Novotného lávce v kongresovém sále ČTVSS. Celá akce
se pak uskutečnila pod záštitou předsedy Českého svazu
vědeckotechnických společností Doc. Ing. Daniela Hanuse,
CSc. a prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností Doc. Ing. Jána Lešinského, CSc.
Úvodní slovo přednesl předseda ČVTSS Josef Ptáček,
který přivítal všechny účastníky konference, zejména
vzácné hosty ze Slovenska. Během konference zaznělo cel-

kem 25 odborných příspěvků, které přednesli představitelé
z řad státní správy, výrobců, poskytovatelů telekomunikačních služeb i technologických řešení a zástupci výzkumných a vzdělávacích institucí.
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Vzhledem k tomu, že dvoustranná dohoda o společném
projektu mezi ICANN a americkou vládou vyprší v září
2009, oznámila dnes Komise, že tato iniciativa soukromého
sektoru by měla hrát nadále vůdčí roli, ale měla by fungovat v jasném rámci stanoveném na základě mezinárodního
dialogu. Například, pokud má organizace ICANN dohlížet na zavádění doménových jmen přizpůsobených potřebám uživatelů (která umožní nahradit v adrese internetové
stránky „.com“ jakoukoli příponou), měla by stanovit jasné
pokyny a fungovat otevřeným způsobem. EU rovněž věří,
že budoucí pravidla řízení Internetu by měla být v souladu
s klíčovými zásadami, zejména dodržováním lidských práv
a svobody projevu, jakož i zachováním stability a bezpečnosti Internetu.
Komise dnes ve sdělení nazvaném „Řízení Internetu:
další kroky“ učinila návrhy týkající se řízení Internetu, které
by jej učinily otevřenějším a transparentnějším. Klíčovým
cílem je cíl odpovědnosti, který zahrnuje jak vnitřní odpovědnost (rozhodovací orgány a obecná organizace ICANN),
tak vnější odpovědnost (mnohostranná odpovědnost, která
se týká všech zemí světa). Znamená to rovněž, že ti, jichž
se dotýkají rozhodnutí řídících orgánů, by měli mít možnost podat odvolání u nezávislého soudu. Komise rovněž
navrhla, že by síť měla být řízena soukromými subjekty
v rámci zásad, na nichž se shodne veřejná správa, avšak bez
zasahování vlád do každodenního fungování.
Vláda USA je jediným orgánem, který měl formální
dohled nad politikami a činnostmi organizace ICANN
od roku 1998, kdy byla zřízena. Jelikož nyní dohoda o společném projektu spěje k závěru, Komise se domnívá, že by
se organizace ICANN měla stát všeobecně odpovědnou,
nikoli pouze jedné vládě, ale vůči celosvětové internetové
komunitě. To je obzvlášť relevantní vzhledem k tomu, že
další miliarda uživatelů Internetu bude pocházet zejména
z rozvojových zemí. Komise dnes prohlásila, že EU by měla
o těchto otázkách zahájit diskusi s mezinárodními partnery, zejména pak o tom, jak posílit odolnost Internetu vůči
náhodným poruchám či úmyslnému napadení.
Politické návrhy Komise usilují o to potvrdit soukromý
charakter iniciativy a zajistit, aby Internet zůstal motorem inovace, svobody projevu a ekonomického rozvoje.
Sdělení Komise s názvem „Řízení Internetu: další kroky“ je
dostupné na: http://ec.europa.eu/

Konference byla široce tematicky zaměřená a zahrnovala
obecně diskutované témata i vysoce odborné příspěvky.
Příspěvky zahrnovaly statistická vyhodnocení, analýzy
postupného zavádění digitálního televizního vysílání a jeho
společenský dopad v ČR i SR, využívání moderních technologií, rozvoj optických sítí, moderní metody měření kvality
sítí a služeb. Nechyběly ani přednášky o mobilních a pevných sítích a nově zaváděných technologiích, perspektivách
technologie DSL v metalických sítích, možnostech technologie PLC a využívání moderních technologií v dopravních
systémech. Nově byly zařazeny přednášky o optických spojích volným prostorem a vlivu mobilní sítě na bezpečnost
železničního provozu.

Celá akce byla doprovázena výstavou nových produktů společností Kapsch, HKE, OFA, VeEX, Betonbau, City Online,
VNT Kabelové garnitury, PROGY, TTC Marconi, MICOS,
Teplotechna Ostrava, ProFiber Networking, ProTel engineering a Mikrokom, které jsou určeny pro výstavbu sítí
elektronických komunikací nebo pro poskytování služeb
prostřednictvím těchto sítí.
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5

zprávy • novinky

 Dvě třetiny evropských domácností budou mít na konci

roku 2009 širokopásmový přístup
V současné době jasně dominují širokopásmové přípojky
DSL, ale pomalu se začínají zavádět i optické přípojky.
Prognózy předpovídají, že koncem roku 2013 dosáhne
optické vlákno do 8 % evropských domácností.
I přes vyspělost a nasycenost trhu se současná ekonomická situace v oblasti širokopásmového přístupu
k Internetu v Západní Evropě těší, podle zprávy publikované analytiky společnosti Strategy Analytics, relativně
dobrému zdraví. V této zprávě „Western Europe Broadband
Forecast: 1H2009,” se předpokládá, že počet širokopásmových přípojek v Západní Evropě dosáhne 115 miliónů koncem roku 2009 a téměř 150 miliónů koncem roku 2013.
Přes 60 % domácností v západní Evropě mělo na konci
roku 2008 širokopásmový přístup k Internetu; podle zprávy
tento počet poroste až na 80 % v roce 2013. Většina z těchto
přípojek je realizována technologií DSL, ačkoli díky rozvoji
zavádění optických přípojek v regiónu dosáhne jejich podíl,
podle Strategy Analytics, v roce 2013 až 9 %.
„Vzrušení na současném trhu v Západní Evropě vyvolává jasně optické vlákno,““ říká Ben Piper ředitel Strategy
Analytics Multiplay Market Dynamics Service. Francie,
Německo i další země zavádí optické vlákno do blízkosti
nebo až k účastníkům, takže očekáváme, že celkový počet
přípojek FTTx v západní Evropě vzroste během příštích
pěti let o 47 %.
 První mobilní širokopásmový přístup k Internetu

prostřednictvím LTE
Společnosti Huawei a TeliaSonera/NetCom oznámili, že
realizovali historicky první mobilní širokopásmové připojení k Internetu přes živou komerční síť LTE v Oslu
v Norsku. Prezentace ukázala, že přenosová rychlost stahování do mobilního zařízení je vyšší, než cokoli je v současnosti na mobilní scéně dostupné. Síť LTE TeliaSonera
postavená na řešení LTE od Huawei poskytuje mnoho
výhod včetně vyšší kvality a významně vyšších přenosových
rychlostí pro koncové uživatele.

August Bauman, prezident NetCom (dceřiná společnost
TeliaSonera v Norsku) řekl: „Oceňujeme profesionální realizaci Huawei a jsme velmi potěšeni, že jsme vytvořili první
LTE relaci v Norsku. Je to významný krok, který našim zákazníkům přináší služby 4. generace mobilních širokopásmových
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služeb. Je to rovněž významný milník ve spolupráci mezi společnostmi Telia-Sonera a Huawei.“
„Jsme hrdí a vzrušení, že můžeme podporovat společnost
TeliaSonera v dovršení jejího úsilí vytvořit mobilní širokopásmový přístup k Internetu prostřednictvím první živé
sítě LTE na světě,““ řekl James Chen, vrchní ředitel Huawei
Nordic Office. „První relace LTE vyjadřuje vedoucí postavení
Huawei v nejpokrokovějších technologiích a její schopnost
budovat sítě LTE. Jsme v dobré pozici pro poskytování sítě
vysoké kvality, která bude umožňovat vedoucím operátorům
na trhu jako je TeliaSonera dosahovat významné obchodní
úspěchy.“
První relace na živé síti LTE v Oslu, mezi laptopem
s modemem 4G a veřejným Internetem/Intranetem zahrnovala stahování fotek s vysokým rozlišením, hudby, filmů
a různé obchodní aplikace, a to s přenosovou rychlostí
mnohem vyšší než většina pevných přístupů k Internetu
v současnosti.
Zavedení technologie LTE, která využívá techniky MIMO a OFDM (Multiple Input Multiple Output
a Orthogonal Frequency Division Multiplex), umožňuje
dosáhnout s několika koncovými zařízeními v rámci jedné
buňky LTE přenosové rychlosti až 150 Mbit/s.
 IPTV vykazuje v 1. čtvrtletí 2009 silný nárůst
Celkový počet uživatelů IPTV ve světě dosáhl koncem
1. čtvrtletí 2009 téměř 24 miliónů (23,99 miliónů). V porovnání s koncem roku 2008, kdy bylo 21,86 miliónu uživatelů
IPTV, to představuje nárůst o 9,77 %. Meziroční nárůst,
v porovnání s 1. čtvrtletím 2008, kdy bylo 15,36 miliónu
uživatelů IPTV dosáhl 56,2 %. Tato čísla jsou založena
na rozsáhlém výzkumu analytické společnosti Point Topic,
která získává data ze spolehlivých zdrojů nebo jde velmi
kvalifikované odhady.
Z pohledu meziročního nárůstu zaznamenala platforma IPTV obrovský úspěch, a to zejména ve Východní
Evropě. Operátoři v zemích Východní Evropy nabízí rozsáhlé služby IPTV, o které je značný zájem. „Poskytovatelé
služeb IPTV v zemích Východní Evropy jako Polsko, Česká
republika, Slovensko a Rusko úspěšně nabízí služby IPTV,“
říká John Bosnell, starší analytik Point Topic. „Typickým
příkladem je tradiční operátor v Chorvatsku T-Hrvatski
Telecom, který během posledních 12 měsíců přidal téměř 100
tisíc nových uživatelů IPTV, což představuje nárůst o 170 %,“
říká Bosnell.
Jedním důvodů tohoto růstu je, že IPTV je ve Východní
Evropě relativně nová služba. „Vysoký růst ve Východní
Evropě je proto, že IPTV zaujímá malý podíl na trhu,
v porovnání s regiony Severní Ameriky a Asie-Pacifiku,““ říká
Bosnell. „To je dobrá zpráva pro operátory i uživatele, protože
je stále existuje velký potenciál pro další růst spojený s širokým rozsahem služeb IPTV, takže náklady zůstávají nízké.“
Počet uživatelů IPTV v Severní Americe roste, všechny
tři největší společnosti na trhu přidali nové uživatele (společnost AT&T zaznamenala 27% nárůst, Telus 25% nárůst
a Verizon 16% nárůst). V regionu Jižní a Východní Asie
pokračují čínští operátoři v nadvládě z hlediska přidaných
uživatelů. China Telecom přidala 250 tisíc nových uživatelů

 Tucet operátoru zahájí služby LTE v roce 2010
Počet mobilních operátorů, kteří se rozhodli budovat sítě
LTE a nabízet tak již v roce 2010 svým zákazníkům kvalitnější služby dosáhl čísla 12 (podle studie ABI Research).
Předpokládá se, že příští rok bude po celém světě využívat
téměř 34 miliónů uživatelů ultra rychlé datové služby, které
slibují přenosové rychlosti srovnatelné s DSL nebo kabelovou televizí (DOCSIS).
„Hlavním faktorem, který ovlivňuje plány zavádění, je
dostupnost kmitočtového spektra,““ říká Nadine Manjaro
senior analytik společnosti ABI Research. „V zemích, kde
telekomunikační regulátor přidělil operátorům vhodné kmitočtové spektrum, byly oznámeny plány na spuštění LTE.
To se týká zejména USA, Švédska a Číny, ale i dalších zemí.
Tam, kde kmitočtové spektrum přiděleno nebylo, operátoři
plány na zavádění LTE odložili.“
Mezi první operátory, kteří zamýšlejí zavádět služby
LTE patří: Verizon Wireless, MetroPCS Wireless a U. S.
Cellular v USA; Telus Mobility a Bell Mobility v Kanadě;
NTT-DOCOMO a KDDI v Japonsku; TeliaSonera, Tele2
a Telenor v Evropě. V Jižní Koreji operátoři Korea Telecom
Freetel a SK Telecom plánují LTE rovněž na rok 2010.
Největší operátor na světě China Mobile, stejně jako AT&T
v USA, plánují služby LTE na rok 2011.
To jsou dobré zprávy pro dodavatele zařízení do síťové
infrastruktury. Několik mobilních operátoru již dokonce
oznámilo podepsání smlouvy na dodání zařízení. AlcatelLucent, Ericsson a Starent se stali vítězi výběrového řízení
a podepsali smlouvy s Verizon Wireless.
Telus Mobility a Bell Mobility oznámili, že si pro budování nové síťové infrastruktury vybrali společnosti Nokia
Siemens Networks a Huawei. Japonský operátor NTTDOCOMO bude využívat zařízení Ericsson, největšího
světového dodavatele zařízení do síťové infrastruktury,
a mimoto také zařízení místní výrobců NEC a Fujitsu.
TeliaSonera podepsala smlouvy se společnostní Ericsson
a Huawei a další skandinávští operátoři Tele2 a Telenor
podepíšou smlouvy pravděpodobně se společností Huawei,
která se ukazuje jako velmi silný partner.
„Operátoři hledají silné partnery,““ říká Manjaro.
„Operátoři chtějí znát své dodavatele, jak jsou obchodně
zdatní, jak kvalitní a vyspělá zařízení nabízí, zda jsou
finančně stabilizovaní a jak spolupracují při vývoji nových
služeb a řešení.“
 První USB Flash paměť s kapacitou 128 GB
Kingston Technology Europe Ltd, dceřiná společnost
Kingston Technology Company, Inc., uvedla na trh novou
řadu USB Flash pamětí Kingston DataTraveler 200, které
poskytují kapacitu až 128 GB. Takový objem paměti dovoluje svým uživatelů obrovskou flexibilitu při ukládání
dat, včetně multimediálního obsahu ve vysoké kvalitě.
Ekvivalentem 128 GB je např. 182 CD disků, 27 DVD-5
disků (4,7 GB), 15 DVD-9 disků (8,54 GB) nebo 5 Blu-ray
disků. To představuje přes 240 hodin hudby v kvalitě CD

nebo téměř 55 hodin audiovizuálního záznamu v kvalitě
DVD.
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(14,3% nárůst) a China Unicom Ltd (Hong Kong) přidala
100 tisíc nový uživatelů (13,33% nárůst).

Součástí softwarového vybavení je rovněž možnost chránit
data heslem (prostřednictvím funkce Password Traveler),
nicméně to se týká pouze PC pod Windows, pod operačními systémy Mac ani Linux to zatím nefunguje. USB „flashky“ Kingston DataTraveler 200 podporují technologii
Windows ReadyBoost a jsou dostupné ve třech variantách
s objemem pamětí 32 GB, 64 GB a 128 GB. Bezpaticové
provedení chrání USB konektor, pokud není připojen
k PC. Paměti Kingston DataTraveler 200 se nabízí ve třech
barevných provedeních – černá, černo-žlutá a černo-modrá
a mají rozměry 70,39 × 12,52 × 22,78 mm. Výrobce poskytuje pětiletou záruku a nepřetržitou technickou podporu.
Doporučené ceny pro koncové uživatele včetně DPH jsou
2380 Kč za 32GB verzi, 4100 Kč za 64GB verzi a 12 330 Kč
za 128GB verzi.
 Digitální kabelovou televizi od UPC má už 40 tisíc

domácností
Počet uživatelů digitální kabelové televize společnosti UPC
na Slovensku dosáhl počátkem června 40 tisíc. V Bratislavě,
kde je tato služba dostupná téměř rok a půl, má digitální kabelovou televizi od UPC každá pátá domácnost,
která je připojena na hybridní opticko-koaxiální síť UPC.
Prostřednictvím této sítě poskytuje UPC služby Triple Play,
tj. digitální televizi, vysokorychlostní přístup k Internetu
a telefonní přípojku. Výhody a přednosti digitální kabelové
televize jsou v současnosti dostupné pro 310 tisíc domácností v šesti krajských městech.
Společnost UPC poskytuje digitální televizi třemi způsoby: digitální kabelovou televizi pod názvem UPC Digital,
prostřednictvím družice pod názvem UCP Direct a pomocí
rádiového systému MMDS. Digitální kabelová televize je
zatím dostupná v Bratislavě, Trnavě, Banské Bystrici, Žilině,
Prešově a Košicích. Družicová digitální televize UPC Direct
je dostupná na celém území Slovenska a digitální televize
šířená systémy MMDS je od minulého roku dostupná
v Košicích. Všechny tři možnosti digitálního příjmu TV
signálu využívá v současnosti více než 70 tisíc domácností.
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48. FITCE kongres v Praze
bude pořádán v hotelu Diplomat od 3. do 5. září
Všeobecné téma letošního kongresu: Transformace ICT: Realizace globální informační společnosti v roce 2009?
Konvergence stejně jako transformace jsou a i v minulosti byla častá a pravidelná témata předchozích kongresů a stejně tvoří
program tohoto kongresu. V současnosti je zřejmé, že obor telekomunikací prochází jednou ze základních a nanejvýš vzrušující transformací ve své celé historii. Tato transformace se obráží v řadě nejdůležitějších příspěvků, které byly vybrány pro
letošní kongres.
Všech 30 vybraných příspěvků bude spolu s dalšími pozvanými řečníky představeno v technické části programu. Program
letošního kongresu FITCE slibuje být stejně informativní i vzrušující jako předchozí kongresy. Podrobnější informace jsou
dostupné na www.fitce2009.org, kde budou v nejbližších dnech upřesněny podmínky účasti pro domácí zájemce.
 Program konference
Čtvrtek – 3. září 2009
08:30

Registrace

09:45

Zahajovací zasedání
Pavel Dvořák – předseda ČTÚ
Petr Slováček – viceprezident Telefonica O2 Czech Republic
Barry Reynolds – prezident FITCE
Václav Křepelka – předseda organizačního výboru

10:30

1. zasedání: Transformace ICT V České republice.
Moderátor: Václav Křepelka, CZ
- Vyžádaná přednáška: Frank Meywerk, T-Mobile CR
- Vývoj českého telekomunikačního trhu – Z. Brabec, ČVUT FEL, CZ
- Role malých a středních provozovatelů CATV v poskytování elektronických služeb – A. Kuchar, CZ

11:50

2. zasedání: Ovlivní ICT transformace výsledky v „zelené“ informační společnosti?
Moderátor: Wolfgang Messow, DE
- Vyžádaná přednáška: Matthias Meier, SRN
- „Zelené” ICT, koncept, možnosti a realita – P. Leonhardt, UK
- Zelené IT – přínos pro naše zákazníky a jejich ICT produkty – J. Loose, DE

14:30

3. zasedání: Informační společnost 2.0?
Moderátor: Alessandro Vizzarri, IT
- Telekomunikační infrastruktury: osnova ekosystémů Biz – R. Saracco, IT
- Telco 2.0: Inovace pro telekomunikační provozovatele – H. Ekkelenkamp, NL
- Použití uživatelsky generovaného obsahu pro Web 2.0 nás přivede k (hlasovým) komunikačním službám – O. van Laere, BE
- Použití multidotekového tabla pro interaktivní vyprávění příběhů ve virtuální realitě – Z. Lou, BE

16:30

4. zasedání: Řešení pro poskytování multimediálních služeb
Moderátor: Kevin Fogarty, UK
- Realizace digitální domácnosti: Identiﬁkace hodnotových předpokladů a překonávání jejich brzdících faktorů – F. Pereira, USA
- Ekonomika FTTH: Srovnávací studie mezi aktivními a pasivními optickými sítěmi – K. Casier, BE
- Architektury k přeadresování distribuovaného obsahu – B. Winkelman, NL
- Přístup MIH: Vývoj vytváření sítí nové generace k zabezpečení multimediálních služeb – M. Tsagkaropoulos, EL

Panelové prezentace v průběhu celého dne
- Vstříc otevřenému prostředí pro nabízení moderních služeb přes IMS – Dimitris Kabilafha, EL
- Nová architektura prvků v konvergovaných sítích – V. Škorpil, FEKT VUT Brno, CZ
- Hlavní zákaznická ICT řešení – Smith, UK
- Zasažen objevováním města: Město jako jeviště pro dotyk na jeho tep. – M. Godon, BE
- Síťová tomograﬁe aplikovaná na dohled kvality služby (QoS) – Cuadra-Sanchez, ES
- Internet řízení a bezpečnost: rámec pro regulaci bezpečnosti na síti – Olmos, ES
Pátek – 4. září 2009
8:45

5. zasedání: Nové vývojové trendy v mobilní komunikaci
Moderátor: Marc Verbruggen, BE
- Švýcarský kapesní nůž v mobilních telefonech? – W. Halka, PL
- Komunikace mezi vozidly optickou bezvláknovou sítí. – J. Látal, VŠB TU Ostrava, CZ
- Segmentace a předpověď pro bezdrátové internetové služby ve vlacích – T. Evens, BE
- Vývoj na železničním trhu a jeho místo v síti EU - implementace GSM-R v Evropě – Ionut Bibac, FR
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10:30

6. zasedání: Zákaznická nebo soustředěná síťová řešení
Moderátor: Wojciech Halka, PL
- Umožnění služeb nové generace prostřednictvím nové síťové architektury – A. Sumesgartner, AT
- Rozvoj Ethernetu jako prostředku řízených služeb – Stephenson, UK
- Transformace sítí pomocí moderních širokopásmových topologií s radioreléovými pojítky – G. Agapiou, EL

11:50

7. zasedání: Efektivní ICT Business procesy
Moderátor: Wim van der Bijl, NL
- Balíčky služeb a obchodní modely umožněné podpůrnými systémy příští generace – J. Schonowski, DE
- Platforma monitorování služeb založená na vyspělých webových technologiích – A. Cuadra-Sanchez, ES
- Model pro autonomní řízení sítě ve sféře Internetu budoucnosti – I. Chochliouros, EL

14:30

8. zasedání: Informační bezpečnost a právní aspekty regulace
Moderátor: Alberto Moreno
- Síťové a internetové programování jako nástroj k transformaci evropské ekonomiky: právní úvahy – D. M. Parilli, BE
- Jak dosáhnout širokopásmového připojení všem? – F. Herrera-González, ES
- Regulační účinky v přístupových sítích nové generace – G. Georgiades, EL
- Přehled veřejných přístupů k přerozdělování GSM pásma – M. C. Ovando Chico, ES

16:30

9. zasedání: Efektivní ICT Business procesy II
Moderátor: George Agapiou, EL
- Potřeba vhodného propojování VoIP pro podporu nových obchodních modelů a procesů – J. O‘Sullivan, IE
- Rozsáhlé domácí sítě 2.0: Hostující hvězda sociální transformace čelící ekonomické krizi – J. Bilbao, ES
- Plánování video přenosů v poslední míli: uživatelské zkušenosti s IPTV službami naxDSL – W. Holvoet, BE
- Interaktivní on-line komunitní platforma pro intelektuálně invalidní – J. Verbeek, NL

Panelové prezentace v průběhu celého dne
- Transformace: příležitost a výzva pro OSS/BSS? – C. Hammerl, AT
- ICT inovace v době všeobecné inovace: živý laboratorní přístup pro mobilní TV – D. Schuurman, BE
- Vytváření vzdělávacích sítí na místní institucionální struktuře v kontextu Boloňského procesu – C. Martin, ES
- Nové přístupy ke správě a řízení spektra vhodné pro vzrůstající poptávku – J. L Gomez-Barrosso, ES
- LocalGIS: Volně přístupný teritoriální informační systém pro místní veřejnou správu – C. J. Fuertes, ES
- Role práva regulaci informační bezpečnosti pro novou generaci inteligentních vozidel – Yiangoullis, BE
Sobota – 5. září 2009
9:00

Závěrečné zasedání: Technický souhrn
Wim van der Bijl, předseda technického programového výboru
Shrnutí jednotlivých zasedání a nastolení otázek pro závěrečnou panelovou diskusi

10:00

Panelová diskuse
Pavel Dvořák – předseda ČTÚ
Petr Slováček – viceprezident Telefonica O2 Czech Republic
Frank Meywerk, T-Mobile ČR
Zdeněk Brabec, ČVUT FEL Praha

11:30

Ukončení zasedání
Moderátor: Václav Křepelka, CZ

12:00

Valné shromáždění FITCE
Moderátor: Barry Reynolds, IE
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Podrobný pohled na investice do FTTH sítí
pevné sítě

Optické vlákno je obecně považováno jako poslední krok ve vývoji přístupových sítí. V současnosti se převážná většina telekomunikačních provozovatelů staví víc než zdrženlivě k zavádění architektury optického vlákna k účastníkovi (Fiber To The Home,
FTTH) především pro její vysoké pořizovací náklady. Rovněž se staví odmítavě k riziku vyplývající z regulačních záměrů, tj.
zpřístupnění účastnické smyčky i v nové optické infrastruktuře. V následujícím příspěvku, je představen přístup jak jednoznačně
odhadnout potřebné výdaje pro zavádění FTTH. Je potřeba zaměřit se na nejdůležitější náklady a takto získat vyvážený a podrobný pohled na úhrnné náklady spolu s podrobným rozborem jednotlivých kroků, metod a rizik. Závěrem je navrženo řešení
skutečné případové studie na zavedení FTTH původně vycházející z gigabitové pasivní optické sítě (Gigabit Passive Optical
Network, GPON) v malém belgickém městě (asi 10 000 obyvatel). Tento článek je volně zpracován zejména podle [1]. Současné
přístupy k této problematice v ČR i SR lze nalézt v [15] , [16] i [17], z květnového semináře v Českých Budějovicích a z červnové
konference NoTeS 09 v Praze.
 Úvod
Některé FTTH rozvojové projekty na sebe v poslední době
připoutaly velkou pozornost. FTTH sítě byly v nedávné
minulosti úspěšně rozvíjeny v tak odlišných městech jako
je Amsterodam [2], Vídeň [3], Paříž [4], Västeras [5] i jinde.
Nicméně celkový počet FTTH zákazníků napříč celou
Evropou je i nadále velice skromný a většina již uskutečněných projektů vychází spíše z obecních iniciativ. Tradiční provozovatelé sítí zůstávají k jakémukoli rozvíjení FTTH nadále
velice rezervovaní. Způsobuje to jak stále nevyjasněný právní
stav, tak očekávané vysoké náklady. Pro jakékoli alespoň trochu podložené rozhodnutí je zapotřebí vypracovat přesný
a věrohodný nákladový model dostatečně vystihující odlišnosti zřizování FTTH v různých regionech. K dispozici již je
dostatek informací o typických nákladech na infrastrukturu
a nasazení optických vláken. Tyto odhady typických hodnot
lze nalézt v [7]. Většina současných náhledů je ale zaměřena
na vlastní investiční náklady (CAPital EXpenditure, CAPEX)
a mnohem méně pozornosti je věnováno následným provozním nákladům (OPerational EXpenditure, OPEX) takovéto
sítě. Má-li FTTH být na dlouhou dobu posledním očekávaným krokem ve vývoji širokopásmové komunikace v přístupové síti s očekávanou dlouhou životností (až 50 let),
pak zahrnout provozní náklady do celkové rozvahy již při
výstavbě dává smysl. S modelováním se doporučuje začít
od celkových nákladů, ale od počátku s rozlišením, jedná-li
se o CAPEX nebo OPEX.
 Metodologie pro rozbor nákladů životního cyklu sítě
Typický životní cyklus sítě se sestává z 5 etap:
1. Plánování – předběžné plánování včetně výběru technologie, návrhu topologie, volba rozběhu atd.
2. Výstavba – aktuální rozvinutí sítě, v budovách i mimo
ně. To znamená rozvinutí infrastruktury do připojení
prvního zákazníka.
3. Přechod zákazníků a poskytování služeb – aktuální připojení zákazníků k nové službě v okamžiku dostupnosti
infrastruktury, což zahrnuje odpojení od stávající služby,
je-li to účelné.
4. Provozz – provoz sítě v běžném režimu včetně průběžných
nákladů na infrastrukturu i zajištění činností podle potřeb.
5. Vyřazení z provozu – likvidace síťové infrastruktury
např. při přechodu na novou platformu.
Plánovací fáze počítá s důležitými rozhodnutími vycházejícími z mnoha náklady ovlivňujících faktorů pro fázi výstavby
a uvedení do provozu. Některé předpoklady pro tento případ
jsou dány předem. Zeměpisné a demografické faktory mají
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na náklady velký dopad. Dá se např. předpokládat, že uvedení
FTTH sítě do provozu bude jednodušší v oblasti s hustým
osídlením. Rovněž různá technologická řešení mohou vnést
velké rozdíly v nákladech jak v současnosti, tak i pro budoucí
scénáře. Nejobvyklejší je rozhodování mezi architekturou
pasivní optické sítě (Passive Optical Network, PON), kde
jsou zákazníci připojeni do ústředny způsobem bod-více
bodů (P-MP) oproti aktivní síti Ethernet nebo architektuře
bod-bod (P2P), tedy vlákno až do domu, kdy každý zákazník má zajištěno přímé připojení do ústředny (Home-Run
Fibre, HRF). V první fázi sestavování obchodního modelu
je velmi důležité shromáždit všechna vstupní data. Tyto
informace jsou použity pro sestavení nákladového modelu
FTTH rozvojového projektu (či jiného projektu, i prováděcího, pokud je už k dispozici). Srovnáním nákladů s výnosy
lze docílit věrohodného ekonomického porovnání úplného
obchodního případu. Zde je nutno se zaměřit na stranu
nákladů a zejména na to, jak podrobně tento model vystihuje
podrobnosti. Jestliže FTTH záměr představuje velký projekt
včetně množství výkopových prací, je zapotřebí uvažovat
velký objem prostředků i pro předprojektovou přípravu. Je-li
projekt dotažen do konce, přechází do fáze uvedení do provozu. Po tuto část životního cyklu je třeba počítat s největším podílem výdajů představujícím 60 až 70 % úhrnných
nákladů. Je jasné, že tento díl vyžaduje modelování do větších podrobností. Je-li síť připravena, lze začít s připojováním zákazníků. Toto nazýváme přepojením či migrací zákazníků a zaváděním služeb. Připojování zákazníků do sítě je
nákladné. Je-li jednou síť vybudována a uvedena do provozu,
musí být v tomto stavu udržována, což obnáší monitorování,
údržbu a opravy. Náklady na opravy jsou neznámé a mohly
by představovat pro dlouhodobou udržovatelnost riziko.
Nádavkem je k pevným nákladům na infrastrukturu třeba
přičíst energetické zajištění, provoz budov či pronájmy, práva
vjezdu atd. Nakonec předpokládáme-li, že optická síť bude
mít velmi dlouhou životnost, neuvažují se v tomto modelu
výdaje na ukončení provozu a likvidaci.
 Náklady FTTH konkrétního projektu
V [1] byl proveden výpočet pro vybudování FTTH sítě
na zelené louce pro Zele, což je belgické město s 10 000
potenciálními zákazníky, tedy 10 000 domácností včetně
doposud nezastavěných parcel. V tomto výpočtu je předpokládána architektura PON s dělícím poměrem 1:32, což znamená, že skupině 256 zákazníků přísluší propojovací bod,
ve kterém se propojí 256 přípojných vláken na 8 příchozích
vláken z ústředny odpovídajícími optickými odbočnicemi.

 Náklady na výstavbu
Sestávají z nákladů na instalaci vnějšího a vnitřního zařízení. Největší podíl z nich připadá přirozeně na vnější
instalace, kdy je třeba připravit kabelovou trasu, což
v případě úplné podzemní kabelizace představuje výkop
kynety. Zbývající část představuje instalace propojovacích a/nebo soustřeďovacích bodů podle zvolené topologie s použitím venkovních rozváděčů. Vnitřní zařízení
představuje ústřednu zprostředkující propojení zákazníků do nadřazené metropolitní sítě. Z obr. 2 je patrný
přehled těchto komponentů a zřetelný je vysoký podíl
nákladů pokrývajících výkopové práce. Porovnají-li se
tyto náklady s náklady na vnitřní vybavení, lze podrobit
tyto náklady podrobnějšímu rozboru. Optimální topologie pro výkop kynet může být vypočítána sestavením
tzv. Steinerova stromu [14] nad topologií pozemních
komunikací pro připojení všech zákazníků. Steinerův
strom řeší úkol propojení N bodů každého s každým
s nejmenšími náklady na stromovou strukturu. Problém
Steinerova stromu se převede do grafické podoby.
Náklady na výkopové práce a pokládku jsou vypočteny násobením délky optimálního stromu s průměrnými náklady na výkopy s pokládkou na km. Je zřejmé,
že největších úspor lze dosáhnout, pokud alespoň část
sítě může být provedena bez nutnosti výkopových prací,
např. instalací nad zemí. Jiné možnosti lze hledat např.
využitím stávajících otvorů kabelovodů po vytažení
stávajících metalických kabelů, využitím kanalizačních
stok, připevněním kabelů na fasády apod. Výkopové
práce a následná pokládka představují jednoznačně největší podíl celkových investičních nákladů a v konkrétním případě města Zele se blíží 80 %. Využitím v předchozím uvedených alternativních postupů by mohly být
sníženy o 8 %. Vzhledem k poněkud vyšším nákladům
na připojení samotných zákazníků se to plně neodrazí
v úsporách celkových nákladů, které pak dosáhnou
pouze 4 %. Náklady na vnitřní zařízení mohou být rozděleny zčásti úměrně počtu vláken a zčásti počtu zákazníků
a částečně podle počtu ústředen. Pro uvažovaný případ
v Zele byly zanedbány náklady na klimatizaci a záložní
zdroje ústředen. 50 % nákladů na vnitřní zařízení potom
vychází z nákladů na optiku, jako jsou hlavní optické
rozvaděče (Main Distribution Frame, MDF), optická linková zakončení (Optical Line Termination, OLT), vnitřní
optická kabeláž, zatímco dalších 27 % připadá na účastnická zařízení (šasi, vany, řídicí jednotky). Zbývajících
23 % jsou instalační náklady.

Obr. 1 Rozbor FTTH nákladů pro případ plné pokládky do země

Obr. 2 Rozbor nákladů na zavedení FTTH
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 Rozbor celkových nákladů
Rozbor úhrnných nákladů pro projekt FTTH sítě v této
konkrétní lokalitě rozlišuje mezi náklady na vybudování
sítě, tedy fyzikální infrastruktury, na převedení služeb,
jejich poskytnutím (provisioning) a na údržbu (obr. 1).
Náklady na plánovací fázi budou pravděpodobně úměrné
celkovým nákladům celého projektu. Plánovací a projektové náklady nejsou modelovány, ale lze je odhadnout
zhruba na 10 % celkových nákladů. Náklady na vybudování sítě představují největší podíl v tomto rozboru;
obsahují náklady jak na vnitřní, tak i vnější zařízení
a představují 67 % pro případ kompletně do země uložené kabelové sítě. Zajištění služeb zahrnující náklady
pro připojení zákazníků do nové FTTH sítě představuje
24 % nákladů (za předpokladu 100% využití a připojení
všech zákazníků). Provozní náklady představují asi 9 %,
což jsou očekávané náklady na údržbu a opravy, potažmo
kontrakty na provádění oprav, opravy přerušených kabelů,
marketing, fakturování a vyúčtování včetně spotřeby elektrické energie. Jak bylo uvedeno v předchozím, náklady
na vypojení a likvidaci uvažovány nejsou. Celkově to vede
k nákladům na jednu domácnost ve výši 1500 € i s připojením potom 1900 € při 100% podílu zavedení a pro případ všech kabelů položených nově. V případě částečného
použití nadzemních rozvodů tyto náklady mohou být sníženy na zhruba 1400 € na domácnost resp. 1800 € včetně
připojení. Výrazné snížení využití z uvažovaných 100 %
bude mít citelný dopad na očekávanou cenu na připojenou domácnost, přičemž objem nákladů nezávislých jako
jsou náklady na kabely a jejich položení přispívá největším
dílem k celkovým nákladům. V uvažovaném případě při
pouze 50% podílu oživených přípojek náklady na připojenou domácnost vzrostou na 3200 €. Všechny náklady
projektu byly odhadnuty pro desetiletý horizont. Ačkoliv
lze mít za to, že optické vlákno bude mít pravděpodobně
podstatně větší životnost než 10 let, nejistota s ohledem
na vývoj techniky i nákladů pro tato zařízení je příliš velká
na to, aby bylo možno učinit smysluplný odhad. Přístupy
k plánování počítají explicitně s nejistotou, což ovšem již
přesahuje rozsah tohoto pojednání. Životnost pasivních
součástí je uvažována na 10 let, životnost aktivních prvků
byla stanovena na 5 let. Je uvažováno s úplným provedením projektu (včetně úplných výkopových prací a uložení
kabelů) ačkoliv bude moci sloužit i za uvažovaným časovým horizontem. Do výpočtu nebyly zahrnuty opakující
se náklady. Nicméně toto nic nemění na základní myšlence této metodologie.
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 Náklady na přechod a poskytnutí služeb
Druhá největší skupina v rozboru nákladů se týká připojování zákazníků k síti a poskytování portfolia požadovaných služeb na základě jejich objednávky. Největší podíl
zde připadá na náklady s poskytnutím služby, jejichž největší část zase pohltí pořízení zákaznického zařízení, což je
velmi odvislé od počtu zákazníků. Za podstatné lze uvažovat náklady na samotné připojení zákazníků; proto to bylo
modelováno samostatně za použití přístupu, založeném
na jednotlivých činnostech (Activity Based Costing approach, ABC), přičemž proces instalace byl modelován za použití vývojového grafu, kde očekávané časy jsou přiřazeny
do každého z obdélníků a tomu odpovídající pravděpodobnosti do kosočtverců [10]. V úvaze nezůstává stranou
administrativní stránka připojování (odpojení stávajících
účastníků a připojení nových), instalace vně (od posledního
rozdělovacího bodu jako je rozváděč až do domu) a vnitřní
instalace (od vstupu do domu až k zákaznickému zařízení).
Z toho následně vyplynulo, že je velice prospěšné připojit zákazníky současně spolu s instalací optického vlákna
na ulici. V tomto případě je všechno zařízení dostupné
a v případě již v zemi uloženého kabelu je nutno jej otevřít. Připojení v tomto bodě pak vyjde levněji. Na druhé
straně je tato koordinace z pohledu administrativy náročná.
Obr. 3 představuje dva rozbory nákladů na přechod služby
pro uváděný příklad v Zele. Výpočty pro oba případy
vycházely z 50 % předinstalovaných zákazníků a následně
50 % pozdějších instalací. Připojení zákazníka v pozdějším
časovém bodu je jednoznačně nákladnější než při koordinované instalaci ve správném čase. Tyto výsledky však
stále nepřiřazují režii administrativy do výpočtu, pokud
dochází k masové předinstalaci zákazníků. Navíc výsledky
poukazují na vysoké náklady na zákaznická zařízení, která
odčerpají přes 60 % z úhrnu nákladů na přechod služeb.
Zbývajících 40 % nákladů je více nebo méně spravedlivě
rozděleno mezi vnější a vnitřní instalace a administrativu.

díly (např. optické odbočnice, konektory) a 10 % na vlastní
instalaci vyměňovaného zařízení. Finanční objem pro
aktivní zařízení vychází z cen ve veřejných zdrojích, např.
na webových stránkách dodavatelů zařízení pro údržbu
počítačů a síťových prvků. Často je zmiňována přímá
dodávka vyměňovaného zařízení v kontraktech na 3 až 5
let v ceně mezi 40 až 70 % původní prodejní ceny. Pasivní
prvky a zvláště neoptické pasivní vybavení je podstatně
méně náchylné k poruchám, což se odráží v nízkých udržovacích nákladech. Pokud se týká nákladů na opravy
kabelů (zahrnutých do celkových udržovacích nákladů
vnějšího zařízení), byl použit již dříve zmíněný ABCmodel [12]. Náklady na marketing, oceňování a fakturaci byly odhadnuty úměrně počtu zákazníků. Náklady
na provozní plánování jsou odvozeny úměrně k úhrnným nákladům OPEX (podle očekávání plánovací výkony
odpovídají počtu pracovníků v provozu sítě). Bylo opět
použito 10 % podílu pro tento typ plánování. Závěrem
jsou uvažovány průběžné náklady infrastruktury. Výpočet
spotřeby energií je snadno proveditelný podle zařízení
v ústředně a zařízení v terénu (pro případ aktivní sítě).
Spotřeba energie pro chlazení zařízení může být modelována méně podrobně za použití odhadu poloviny provozní spotřeby zařízení. Do výpočtu je zahrnuta spotřeba
pouze vnějších zařízení a OLT karet. Není potom zahrnuta
spotřeba zařízení u zákazníků a také spotřeba ve vyšších
úrovních nadřazené sítě. Je nutno poznamenat, že je zde
použita architektura PON. Náklady pro každou jednotlivou opravu v optické síti jsou mnohem větší v síti P2P
než v síti P-MP z důvodu podstatně většího počtu vláken,
která musí být spojována. Dopad poruchy na náklady je
samozřejmě zřetelnější v přípojných větvích sítě, podstatně menší v distribuční úrovni sítě a může být zanedbán v páteři. Rovněž vzdálenost zákazníka od ústředny
až k první optické odbočnici může mít významný dopad
na náklady. Navíc ještě provozovatelé mohou použít další
rozličné přístupy ke zvýšení odolnosti FTTH sítě k dalšímu snížení výdajů na opravy. Konečně v případě P2P
sítě, kde každý zákazník má svůj předurčený port bude
spotřeba energie pravděpodobně také podstatně vyšší.

Obr. 3 Rozbor nákladů pro poskytnutí služby; (vlevo) předinstalace ve srovnání s následným připojováním; (vpravo) podíl
administrativních nákladů vs. vnější vs. vnitřní instalace

 Náklady na uvedení do provozu
Náklady na uvedení sítě a služeb do provozu sestávají
z velmi odlišných provozních výdajů, jejichž rozbor je
na obr. 4. Pro náklady na údržbu a opravy nebo výměny
zařízení se vychází ze skutečnosti, že jsou úměrné jejich
ceně (pravděpodobně jsou zahrnuty do kontraktu s dodavatelem zařízení). V rozboru je uvažováno 50 % údržbových nákladů na aktivní zařízení, 25 % na pasivní optické
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Obr. 4 Rozbor provozních nákladů pro uvedení sítě do provozu
 Závěr
Vybudování nových FTTH sítí v regionu představuje obrovský objem prací a nákladů. Literatura uvádí typicky 1500 €
na připojení domácnosti v hustě zalidněných obytných sídlištích a podstatně více v řídce osídlených regionech. Je zřejmé,
že největších úspor u velikých nákladů lze docílit za použití
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podrobného modelování, aby bylo možno optimalizovat
vstupní rozhodování. Za účelem vytvoření takového modelu
je vyloučeno použít pouze údaje z modelu CAPEX, byť
podrobného. Spíše poslouží integrovaný model včetně všech
vyžadovaných nákladových aspektů. Výsledky pak budou
srovnatelné s typickým rozborem, který je zmiňován v literatuře se 60 až 70% podílem nákladů na pokládku kabelů.
Výsledky rovněž poukazují na poměrně vysoké náklady
na připojení a zpoplatnění zákazníka, které představují 25 %
z celkových nákladů. Zbývající náklady pro zprovoznění sítě
jsou menší než 10 %. To vcelku poukazuje na výhody zaměřit
se na nejvyšší či nejrizikovější náklady nejdříve. Například
nejvyšší náklady představuje jednoznačně pokládka kabelů.
Z tohoto hlediska je oprávněné soustředit největší pozornost
na tuto činnost a vypočítat optimální strom (dříve zmíněné
řešení problému Steinerova stromu [14]) k řešení této úlohy.
Významných úspor lze docílit různými alternativními řešeními jako je využití vedení nadzemních nebo pod omítku
a musí být zahrnuty do výpočtů. Výsledky ukazují dosažení
asi 5 % úspory za použití těchto alternativních řešení. Druhý
největší díl nákladů představuje připojování a zpoplatnění
zákazníků. Výsledky ukazují, že reinstalace zákazníků může
přinést dodatečné zisky. Při započtení provozních nákladů
na uvedení sítě do provozu lze dojít k výsledku, že údržba
a opravy představují polovinu nákladů. Je zřejmé, že opravy
přerušených kabelů a spotřeba energie jsou v uvažovaném případě docela malé a jsou výrazně závislé na použité
architektuře.
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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Rozhraní a protokoly použité v síti UMTS podle Release 99:
Rozhraní náležející do přístupové části UTRAN jsou následující. Rozhraní mezi RNC a CN je Iu, které se dále dělí
na Iu-CS rozhraní spojující UTRAN a CN s přepojováním
okruhů, kde koncový bod je 3G MSC a na Iu-PS rozhraní
spojující UTRAN a CN s přepojováním paketů, kde koncovým bodem je SGSN. Rozhraní mezi uživatelským mobilním terminálem a Node-B je Uu. Rozhraní mezi Node-B
a RNC je Iub a Iur je rozhraní mezi dvěmi RNC.
Tato rozhraní jsou používána jak pro přenos informačních dat, tak i pro signalizaci. Proto se i přenášené protokoly dělí na dvě skupiny – na řídící (control) a uživatelské
(user). Pro přenos je zde použita technologie asynchronního přenosovho módu (Asynchronous Transfer Mode,
ATM). Ve schématu je zařazena i přístupová síť GSM-BSS.
Rozhraními mezi touto sítí a CN jsou rozhraní A a Gb.
Jejich popis, včetně rozhraní Abis, je uveden v prvním
článku v kapitole „Architektura sítě GSM“ a v tomto článku
v kapitole „Architektura sítě GSM/GPRS“.
Rozhraní náležející do části páteřní sítě (CN)zahrnují.
Rozhraní, které propojuje uzly GSN (SGSN a GGSN) je Gn.
Je použit protokol GTP – C (GPRS Tunneling ProtocolControl) definovaný v 3GPP TS 26.060 V3.f.0 December

Obr. 4 Architektura sítě UMTS podle Release 4

14

telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

2. část

2002 Release 99. Rozhraní Gi propojuje GGSN a externí IP
a sítě X.25 a je jím přenášen protokol DIAMETER. Rozhraní
Gp, které je rozhraním mezi SGSN a BG je podobné
jako Gn s tím rozdílem, že podporuje funkce pro zvýšení
zabezpečení komunikace mezi operátorem a pozemními
mobilními telekomunikačními sítěmi PLMN (Public Land
Mobile Network). Používá se zde protokolu GTP – C/U
(GPRS Tunneling Protocol – Control/User) definovaný
v 3GPP TS 29.060 V3.f.0 Release 99.
Rozhraní, která se používají pro transport signalizace,
jsou shodná s rozhraními v GSM resp. GSM/GPRS sítích.
Tato rozhraní jsou detailněji popsána v prvním článku
v kapitole „Architektura sítě GSM“ a v tomto článku v kapitole „Architektura sítě GSM/GPRS“. Jedná se o rozhraní Air
(Um), Abis, Ater, A, B, C, D, E, F, G, H a Gs, Gr, Gb, Gn, Gf,
Gc, Gi a Gp.
Paketově přepojovaná část páteřní sítě (CN-PS) komunikuje s využitím IP protokolu [3]. Z tohoto důvodu se
uzel GGSN chová jako směrovač paketů. Dále by měl být,
v rámci bezpečnosti, v síti provozován firewall a k zajištění
správné funkce zajištěna služba serveru doménových jmen
(Domain Name Server, DNS) a DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).

Identiﬁkace v síti UMTS
K identifikaci uživatelů v síti UMTS se používá modul USIM
(Universal Subscriber Identity Module). Tento modul je
uložen na UICC (Universal Integrated Circuit Card) kartě.
Ekvivalentem USIM v sítích 2G je SIM (Subscriber Identity
Module). Modul USIM je se SIM kompatibilní, takže
ve všech GSM/UMTS telefonech obě tyto karty fungují [6].
Identifikace uživatelů v sítích UMTS je stejná jako v sítích
2G a byla podrobně popsána v prvním článku.

mobilní sítě

Architektura sítě UMTS založená na 3GPP Release 4
Sítě UMTS jsou navrženy tak, aby byly schopny nabídnout uživateli širokou škálu multimediálních služeb. Aby
toto bylo možné, je nutné zajistit mnohem rychlejší přenos dat sítí, než je možné dosáhnout v síti podle Release
99 [4]. V Release 4 je proto oddělena rovina pro řízení
(signalizace) od roviny přenosu vlastních dat. Prvky sítě
definované v Release 99 jako jsou MSC a GMSC jsou zde
nahrazeny MSC serverem, GMSC serverem a CS-MGW
(Circuit Switched-Media Gateway Function) tak, jak je
vidět na obr 4.
V Release 4 je MSC logicky i fyzicky rozdělena na dva
funkční celky. První je MSC server, který je zodpovědný
za řízení volání, za řízení komunikace s VLR a CS-MGW.
Dále rozhoduje o přidělení parametrů QoS jednotlivým
aplikacím. Jeden MSC-server může řídit i více CS-MGW.
Jako druhý celek je CS-MGW (Circuit Switched – Media
Gateway Function), který zajišťuje kontrolu a řízení přenosu včetně směrovacích funkcí. Umožňuje také konverzi
mezi různými typy formátů. Např. hlas je v CN přenášen
rychlostí 64 kb/s, ale na rádiovém rozhraní je tato rychlost
jen 12,2 kb/s. Konverze se realizuje speciálními kodeky,
které jsou právě v MGW.
Jako další prvek v síti je server GMSC (Gateway MSCserver). GMSC-server je podobný MSC serveru a tvoří
bránu pro komunikaci do ostatních sítí (PSTN, ISDN). Pro
architekturu UMTS sítě podle Release 4 jsou definována
tato nová rozhraní:
• Mc – je rozhraní používané mezi MSC/GMSC serverem
a CS-MGW. K řízení CS-MGW je použit protokol ITU-T
H.248.
• Nc – je rozhraní mezi MSC-serverem a GMSC-serverem.
Používá se také pro přenos signalizace mezi více MSCservery. Toto rozhraní musí být universální a umožňovat
přenos různých signalizačních protokolů. Protože skupina 3GPP nespecifikovala jeden jediný protokol, výrobci
mohou implementovat protokoly různé. Například se
používá signalizační protokol BICC (Bearer Independent
Call Control).
• Nb – je rozhraní používané pro přenos dat mezi jednotlivými
CS-MGW. Například jedna CS-MGW může být spojena
s UTRAN a druhá s PSTN. Data mezi nimi jsou přenášena
přes toto rozhraní Nb. Protokoly nejsou opět specifikovány,
ale důraz je kladen na protokoly pro ATM a IP.
Tyto změny architektury sítě přinášejí určité výhody. Mezi
ty nejhlavnější patří zejména fakt, že oddělení rovin řízení
a přenosu znamená jednodušší zavádění nových služeb,
zvýšení efektivity přenosu dat sítí a lepší možnost konvergence s paketově přepojovanými sítěmi. Rozdělení MSC
na MSC-server a CS-MGW znamená zvýšení přenosových
rychlostí sítě, protože hovory již nemusí být sítí směrovány do MSC, ale jsou řízeny a přepínány již v CS-MGW.
Zvýšení přenosové rychlosti také umožňuje zavádět nové
služby, které jsou na rychlosti přenosu dat závislé, např. přenos kontinuální toků video (streaming). Síť UMTS podle
Release 4 je další krok ve vývoji 3G, resp. sítí UMTS. Je to
krok ke zlepšení, zlevnění, zkvalitnění a nabídce více multimediálních služeb pro zákazníka.

Přenos dat v síti UMTS
Ve specifikaci 3GPP Release 4 není definována žádná nová
metoda pro přenos dat. Využívá se metod již používaných. Pro přenos dat v sítích pracujících na principu přepojování okruhů (GSM) se využívá metoda vysokorychlostního přenosu dat s přepojování okruhů (High Speed
Circuit Switched Data, HSCSD) popsaná v prvním článku
v kapitole „Přenos dat v síti GSM“. Pro přenos dat v sítích
GSM/GPRS, tedy sítích pracujících i na principu přepojování paketů, se používá metoda GPRS popsaná v kapitole
„Přenos dat v síti GSM/GPRS“. Jako další metodu pro přenos dat lze využít i metodu EDGE.
EDGE je technologie pro zvýšení rychlosti přenosu dat jak
v sítích s přepojováním okruhů, tak i v sítích s přepojováním
paketů. Řešení EDGE na zvýšení přenosové rychlosti se dělí na:
• EGPRS (Enhanced GPRS) – pro zvýšení přenosové rychlosti v sítích s přepojováním paketů (GPRS).
• ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) – pro zvýšení
přenosové rychlosti v sítích s přepojováním okruhů
(HSCSD).
Zvýšení přenosové rychlosti dat je dosaženo použitím
osmistavové fázové modulace (8-Phase Shift Keying,
8-PSK), která na rozdíl od modulace klíčováním s minimálním zdvihem pomocí Gaussovských dolních propustí
(Gaussian minimum Shift Keying, GMSK) použité v systému GPRS, umožňuje přenést tři informační bity pomocí
jednoho symbolu (viz obr. 5). Kdežto GMSK dovoluje přenést na jeden symbol pouze jeden informační bit.

Obr. 5 Kódování modulace 8-PSK

Implementace EDGE do sítě znamená pouze přidání dalšího
vysílače do každé BTS (Base Transceiver Station) a úpravu
programového vybavení. Maximální přenosová využitelná
rychlost je 384 kbit/s. Tato rychlost je po odečtení režijních
bitů, za předpokladu využití všech osmi kanálových intervalů
a optimálních přenosových podmínkách. Technologii EDGE
již např. operátor O2 nasadil a nabízí, ale pokrytí území České
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republiky je velmi malé. Ve srovnání s dostupností služby
GPRS skoro nulové. Proto jako nejpoužívanější a nejspolehlivější mobilní systém přenosu dat zůstává systém GPRS.
Služby v síti UMTS
Služby nabízené sítěmi 3G navazují na služby sítí 2G, které
byly popsány již dříve. Tyto služby jsou v sítích 3G rozšířeny
o služby, který vyžadují rychlejší přenos dat. K těmto službám patří i videotelefonie, což je služba která umožňuje, aby
se účastníci hovoru vzájemně viděli. To znamená, že s přenosem hlasu se přenáší i obraz (v reálném čase). Samozřejmě
musí mít oba účastníci koncový terminál umožňující snímání obrazu. S takovýmto terminálem při videohovoru
není možné telefonovat běžným způsobem. Terminál musí
účastník držet před sebou, aby ho mohla kamera snímat. Což
nebývá vždy pohodlné a někdy ani možné. Navíc musí terminál umožňovat režim hlasitého odposlechu, aby se účastníci,
držící terminály před sebou, slyšeli. I zde mohou nastat určité
problémy, např. v rušném prostředí.
Služba umožňující přenos video signálu do koncového
terminálu se nazývá televize v mobilu. Video sekvence
mohou být přenášeny dvěma způsoby:
• Kontinuálním přenosem (streaming) – datový tok přijímá
terminál průběžně a obsah je mu okamžitě přehráván.
Takto lze sledovat vysílání „v reálném čase“. Podmínkou
správné funkce je zaručení dostatečné přenosové kapacity
a její malé zpoždění. Takto lze např. sledovat zpravodajství
nebo dopravní situaci z kamer.
• Blokovým přenosem – určitý objem dat (soubor) je nejprve stažen do terminálu uživatele a následně přehrán.
Tento způsob lze použít pro přehrávání klipů, pořadů,
relací apod. Není zde kladen důraz ani na zaručení určité
přenosové kapacity a ani na zpoždění přenosu dat.
Služba je samozřejmě zpoplatněna a výše poplatku se liší
např. podle doby, po jakou je možné daný obsah přehrávat
nebo kolikrát je možné si daný pořad přehrát.
Síť UMTS z pohledu uživatelů
Podle mého názoru si většina uživatelů existenci sítí 3G
vůbec neuvědomuje. Tento stav je asi nejvíce způsoben
absencí služeb, které by oslovily větší část uživatelů. Co sítě
3G nabízí navíc oproti službám sítí 2G je rychlejší přenos
dat. Od této skutečnosti se odvíjí i služby a ty se vyvíjí směrem k multimediálnímu stylu komunikace. Takže zákonitě výrobci začali dodávat na trh multimediální telefony.
Takový telefon většinou obsahuje dostatečně velký barevný
displej s dostatečným rozlišením a samozřejmě fotoaparát.
Displej telefonů se musel zvětšit s ohledem na potřebu větší
zobrazovací plochy při prohlížení například webových stránek nebo fotografií. S tímto zvětšením se však zvýšila i spotřeba takového mobilního přístroje. A opět velkým problémem je baterie a její výdrž.
K výše zmíněným funkcím mobilních telefonů přibývají např. Bluetooth, radiopřijímač, MP3 přehrávač. Tím
se mobilní telefon začíná stávat multifunkčním a vytlačuje jednoúčelová zařízení, která nahrazuje. Nejvíce uživatelé využívají této sítě k vysokorychlostnímu přístupu
do sítě Internet. A to jak pomocí přímo mobilních telefonů
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nebo externích modemů k PC, tak i modemových karet
do notebooků. Rozšiřuje se také využívání datových přenosů (a tarifů) pro přenos hlasu prostřednictvím IP (Voice
over IP, VoIP). Ale vzhledem k tomu že hovory uskutečněné tímto způsobem ještě nedosahují dostatečné kvality,
nenastal operátorům masivní úbytek uživatelů využívajících hovorové služby a jejich přesun k využívání (a placení)
pouze služeb datových.
Ani videotelefonie nezaznamenaly zdaleka takový zájem,
jak se očekávalo. Uživatelé tuto službu prostě nepotřebují.
Uskutečnění videohovoru pro ně totiž znamená zakoupení
nového mobilního přístroje, který je k provozování videohovorů přizpůsoben a v neposlední řadě i dražší volání.
Navíc videotelefonování má i svá úskalí, například na rušných ulicích, v místech kde je více lidí. Videotelefon je totiž
nutné držet před sebou, aby kamera umístěná na videotelefonu nás mohla snímat. Vznikají také problémy s kvalitou
a slyšitelností hlasu, např. v případě již zmíněných rušných
prostředí. V takovém případě je nutné použití sluchátek, což
již může působit značně nepohodlně. A v neposlední řadě
je takový videohovor i určitým způsobem zásah do soukromí, což nemusí být vždy vhodné a příjemné. Na druhou stranu nutno říci, že právě videotelefonie mohou dodat
telefonování určitý pocit osobnějšího kontaktu, což může
ve spoustě případů být velmi žádoucí.
 Závěr
Služby sítí 3G se nesetkaly s velkým zájmem a ohlasem
od uživatelů, jak operátoři doufali. Nepřináší totiž nic
nového nebo alespoň tak zajímavého, aby to dostatečně
oslovilo uživatele. Někteří operátoři se snaží dát službám
3G „nějaký obsah“, jiní nabízí pouze rychlejší připojení
k síti Internet a někteří výstavbu sítí 3G pozastavili úplně.
A tak i nadále zůstává nejvyužívanější síť GSM/GPRS.
Milan Soldát
ČVUT, Fakulta Elektrotechnická,
Katedra telekomunikační techniky
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Zvýrazňování a separace řeči
ze šumového pozadí
 Úvod
Odstranění parazitního hluku, šumu a rušení přítomného
v řečovém signálu, který je snímán nebo přenášen např.
telekomunikačním kanálem, je stále aktuálnější problém.
Zvýšená hladina akustického rušení zhoršuje hlasovou
komunikaci nejen v počítačových sítích, ale i v sítích pro
zvláštní využití (vojenské, policejní nebo záchranářské
komunikační systémy). Zvýraznění řeči se stále více uplatňuje s rozvojem systémů pro automatické rozpoznávání
mluvené řeči, povelů, identifikaci mluvčích nebo rozpoznání jazyka apod.
Hlukem se většinou rozumí úzkopásmový nebo středně
širokopásmový signál, který vznikne jako směs signálů
periodického a jednorázového charakteru. Jde o hluk
z ulice, nádraží, hluk ve škole o přestávce apod. Rušicí
signál chápeme jako signál z jednoho zdroje buď přirozený (zvuk vrtačky, sbíječky, domácí spotřebiče – mixér,
vysavač, pračka apod.), nebo umělý (rušičky rádiového
vysílání, mobilního příjmu atd.). Šum je parazitní signál
širokopásmového charakteru (šum vstupního zesilovače,
zvuk sprchy nebo deště apod.) nebo signál horní části kmitočtového spektra slyšitelných zvuků. V další části kapitoly
budeme nazývat veškeré parazitní vlivy šumem (tak jak je
to vyjádřeno i v anglicky psané literatuře). Na obr. 1 vidíme
přehled situací, jak může být řečový signál znehodnocen
parazitními vlivy. Obecně lze metody, které potlačují parazitní vlivy a zvýrazňují nebo separují řečový signál, rozdělit
na dvě skupiny:
– jednokanálové metody,
– vícekanálové metody.
Jednokanálové metody mají k dispozici pouze jeden
záznam směsi řeči s parazitními vlivy, který je získán pouze
v jednom bodě prostoru (tam, kde je umístěn mikrofon).
Rušení, hluk nebo šum a řeč mohou přicházet z různých
směrů v prostoru a mohou se míchat aditivně (pouze se
sečtou), nebo konvolučně lineárně či nelineárně, vícekrát s odrazy apod. s proměnnou velikostí a různou fází.
Výhodou jednokanálových metod je jejich relativně malá
výpočetní náročnost. Nevýhodou je obtížnost nalezení univerzální metody, která odstraní všechny typy parazitních
vlivů. Další nevýhodou je, že většinou po zvýraznění řeči
některou z jednokanálových metod zůstává v řeči zbytkový
„hudební šum“. Ten se projevuje nestacionárními harmonickými tóny, které připomínají cvrlikání ptáků.
Vícekanálové metody jsou založeny na zpracování signálů z více senzorů (mikrofonů). Senzory tvoří často
i celá senzorová pole. Pomocí vícekanálových metod jsme
schopni dosáhnout kvalitnějších výsledků oproti jednokanálovým metodám, protože máme informaci o prostoru,
tj. informaci navíc, odkud signály přicházejí. Tím jsme
schopni provést směrovou adaptaci (např. metoda tvarování přijímací charakteristiky – beamforming). V minulosti
byla hlavní nevýhodou vícekanálových metod velká výpočtová náročnost. Ovšem v dnešní době jsou již k dispozici
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1. část

velmi výkonné výpočetní prostředky, využívající paralelní
zpracování instrukcí a paralelní zpracování dat, tak tato
nevýhoda postupně ztrácí na významu.
 Jednokanálové metody zvýrazňování řeči
Základní typy jednokanálových metod jsou:
– metoda spektrálního odečítání,
– metoda RASTA (RelAtive SpecTrAl),
– metoda mapování spektrogramu,
– číslicová filtrace,
– využití vlnkové (waveletové) transformace.
Existuje řada dalších, které jsou ve stadiu zrodu nebo testování (metoda analýza-syntéza apod.), nebo jsou kombinací
metod již zmíněných.

Obr. 1 Přehled parazitních vlivů, které mohou znehodnotit
řečový signál při jeho snímání nebo přenosu
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Metoda spektrálního odečítání
Základní varianta metody spektrálního odečítání je často
používána pro svou jednoduchou realizaci a vysokou pružnost v reálných podmínkách, kdy lze metodu snadno přizpůsobit vybráním vhodných parametrů. Základní princip
metody je zobrazen na obr. 2 [9, 12, 16]. Vstupní řečový
diskrétní signál x[n] je rozčleněn pomocí časového okna
w[n] na samostatné rámce o délce N
N. Tyto rámce se dále
zpracovávají samostatně jeden po druhém. Nejčastěji jsou
vybírány s překrytím poloviny délky rámce. Nyní vypočítáme obraz DFT (pomocí FFT) každého segmentu (rámce).
Provádíme diskrétní krátkodobou spektrální analýzu:

(3)
kde operace E{} představuje výpočet statistického parametru střední hodnoty. Výkonová spektrální hustota i-tého
rámce rušené řeči je označená jako |X
Xi[k]| a výkonová spektrální hustota šumu je střední hodnota E{|N
Ni[k]|2}. Potom
je provedena zpětná úprava, v našem případě kvadrátu
modulu |Y
Yi[k]|1/2, tj. hodnoty jsou odmocněny (obecně
umocněny na exponent 1/a). Tak dostaneme zpětně modul
spektra extrahované řeči |Y
Yi[k]|, k = 0, 1, …, N −1 a k němu
přidáme argument arg{X
Xi[k]}, který zůstal beze změny.
Provedeme zpětnou krátkodobou diskrétní Fourierovu
transformaci každého rámce:

(1)

(4)

Obr. 2 Blokový diagram metody spektrálního odečítání

Parametr i určuje počet rámců výchozího řečového signálu
x[n], který je zpracováván. Spektrum jednoho rámce lze
zapsat jako:

(2)
|X
Xi[k]| je modul spektra i-tého rámce a arg{X
Xi[k]} je jeho
argument. Pouze modul je dále zpracováván, argument je
ponechán beze změny. Nyní je několik možností, jak modul
rámce upravit. Modul je umocněn na parametr a, který volí
autoři různě. Pokud je a = 2, pak dostaneme odhad výkonové spektrální hustoty jednoho rámce řeči se šumem.
Existují dvě možnosti, jak odhadnout výkonovou spektrální
hustotu šumu. Jak jsme již řekli, tak abychom si zjednodušili
situaci, budeme všechny druhy parazitních vlivů označovat
jako šum, i když půjde o hluk nebo jiný typ nežádoucích vlivů.
Na obr. 2 je znázorněn jeden ze způsobů odhadu parametrů
šumu. Pomocí detektoru řečové aktivity (VAD) jsou nalezeny
úseky mezi promluvami (tiché pauzy), a v nich jsou odhadnuty parametry šumu [15]. Odhad vlastností šumu však musí
mít stejný rozměr, jako odhad rámce degradované řeči. Nyní je
provedeno odečtení odhadů výkonové spektrální hustoty řeči
a šumu (pro jednoduchost předpokládáme, že a = 2):
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Jednotlivé rámce jsou nakonec opět spojeny v jeden digitální signál zvýrazněné řeči. Dělení i spojování rámců se
většinou děje s překrytím poloviny délky rámce. Jako okno
se používá Hammingovo nebo Hannovo okno. Podstatnou
nevýhodou této metody je přítomnost zbytkového hudebního šumu ve zvýrazněné řeči. Tento hudební šum je způsoben nepřesností odhadu výkonové spektrální hustoty
šumu. Jak jsme již naznačili, jednou z metod je odhad
vlastností šumu v pauzách mezi řečí. Existují však metody,
které nepoužívají detektory řečové aktivity, ale pomocí statistiky nastavují střední hodnotu odhadu výkonové spektrální hustoty šumu [20]. Díky rozptylu odhadu výkonové
spektrální hustoty šumu vzniknou po odečtení v modulu
spektra zvýrazněné řeči úzkopásmové špičky, které sice
nemají velkou velikost (dosahují maximálně úrovně šumu
bez přítomnosti řeči), ale vyskytují se na náhodných kmitočtech. Po převedení do časové oblasti se špičky projeví jako
součet několika harmonických signálů, jejichž kmitočet
se náhodně mění. Právě náhodné změny kmitočtů působí
rušivě. Jsou navrhována různá řešení, jak hudební šum snížit. Nejjednodušší možností je dílčí průměrování modulu
spektra zvýrazněné řeči pro snížení rozptylu odhadu. Jinou
metodou je použití nelineární metody spektrálního odečítání, kdy odhad výkonové spektrální hustoty je násoben
kmitočtově závislou konstantou [19]. Další z možností je
využití maskovacích vlastností lidského sluchu. Maskovací
vlastnosti jsou modelovány pomocí šumového maskovacího prahu, kdy posluchač šum pod tímto prahem neslyší.
 Metoda RASTA (RelAtive SpecTrAl)
Tato metoda byla vyvinuta pro zvýraznění řeči v mobilních telefonech [5, 6]. Řečový signál je opět rozdělen
do rámců a je vypočítáno jeho spektrum DFT. Algoritmus
RASTA nyní provádí číslicovou filtraci časového průběhu
modulu jednotlivých spektrálních složek těchto krát-

Obr. 3 Časové trajektorie modulu spektrálních složek krátkodobého spektra řeči
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kodobých spekter. Na obr. 3 je vidět příklad tekoucího
spektra DFT jednoho rámce. Časové změny modulu dílčích spektrálních složek jsou brány jako časově diskrétní
signál, u něhož lze opět určit spektrum DFT. Na základě
vypočítaného poměru signálu k šumu jsou zvoleny kmitočtové číslicové filtry typu pásmových propustí, které
filtrují časové relativní změny modulů jednotlivých harmonických složek pro kmitočty f1, f2, f3, …, fN−1. Na obr.
4 je vidět základní blokové schéma metody RASTA.
Kmitočtové charakteristiky číslicových filtrů typu pásmových propustí mají propustné pásmo v kmitočtovém
rozsahu od 1 Hz do 16 Hz. Tento rozsah je odvozen z relativní rychlosti změn polohy svalů mluvních orgánů při
produkci řeči. Příklady modulových kmitočtových charakteristik RASTA číslicových filtrů jsou vidět na obr. 5.
Metoda RASTA je poměrně účinná, jestliže rušicí signály
se mění rychleji nebo pomaleji než řečový signál. Problém
nastane v případě, že se shodují časové změny spektrálních složek řeči a šumu. Navíc díky tomu, že lidé nehovoří
stejnou rychlostí, může se stát, že po filtraci může zvýrazněná řeč znít spíše nepříjemně až synteticky.

Obr. 5 Kmitočtové modulové charakteristiky RASTA pásmových propustí

 Metoda mapování spektrogramu
Základní myšlenkou této metody je určení oblastí řečové
aktivity ve spektrogramu v časově kmitočtovém zobrazení (spektrogramu) a odstranění okolního rušení pomocí
binární masky. Z psychoakustiky je známo, že hluk pozadí
je lidským sluchem vnímán mimo oblasti řečové aktivity,
kde je naopak maskován. Pokud je výkonová úroveň řeči
podstatně vyšší, než výkonová úroveň šumu, tak bude šum
v podstatě zcela maskován. Čím budou výkonové úrovně
sobě blíž, tak bude rušení vnímáno výrazněji. V oblasti znělých hlásek obsahuje spektrogram spektrální čáry v modulu
spektra, které jsou od sebe vzdáleny o kmitočet základního
tónu fZT. Pokud jsou spektrální čáry umístěné paralelně
vedle sebe, identifikovány a ponechány ve spektrogramu
a ostatní složky, které reprezentují šum, jsou odstraněny,
tak získáme zvýrazněný řečový signál. Základní operací
algoritmu je adaptivní určení prahu, který pak určuje, které
složky jsou ponechány, a které jsou nulovány. Základní
princip algoritmu mapování spektrogramu je vidět na obr.
6 [11]. Vstupní rušený řečový signál je rozdělen do jednotlivých rámců podle obr. 7. Uvažujeme-li fvz = 8 kHz, pak
jsou vytvořeny rámce o délce 4 × 64 vzorků = 256 vzorků.
Tomu odpovídá rámec o délce 32 ms. Byl zvolen kompromis mezi kmitočtovým a časovým rozlišením. Nejprve jsou
jednotlivé rámce upraveny. Je odstraněn odhad střední
hodnoty:

(5)

Obr. 4 Základní princip zvýrazňování rušeného řečového
signálu metodou RASTA

Potom je každý rámec násoben Hammingovým oknem. Pro
každý rámec je vypočteno DFT spektrum. Nejcitlivější operace této metody je nastavení prahu pro odstranění šumových složek. Počáteční hodnota prahu musí být nastavena
z řečového úseku bez řečové aktivity (tichá pauza). K tomu
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se může použít detektor řečové aktivity (VAD) nebo statistická metoda odhadu prahu. Pak může být práh nastavován
adaptivně. Na obr. 8 je vidět princip metody mapování spektrogramu. Na obr. 8a vidíme modul spektrogramu řeči se
šumem, na obr. 8b je stanovená binární maska, která obsahuje dvě hladiny (černá, bílá). Dále je tato maska zpracována do vícehladinové úrovně (obr. 8c). Na závěr na obr. 8d
je vidět výsledek násobení původního spektrogramu (obr.
8a) binární maskou (obr. 8c). Nevýhodou metody mapování spektrogramu je kromě výpočetní a paměťové náročnosti i obtížná identifikace spektrálních čar řeči znělých
úseků. Ve zvýrazněné řeči je opět obsažen hudební šum.

Obr. 7 Dělení vstupního signálu do rámců

Obr. 8 Princip metody mapování spektrogramu: a) modul
spektrogramu rušeného řečového signálu; b) binární dvouhladinová maska; c) upravená maska po vyrovnání extrémů
a zvolnění hran; d) výsledný spektrogram zvýrazněného řečového signálu [11]

 Metody číslicové ﬁltrace
Pokud víme, že vlivem přenosu nebo ukládání je řeč degradována širokopásmovým šumem, lze využít metodu deemfáze/preemfáze. Nejprve je vstupní řečový signál filtrován
číslicovou horní propustí, která zvýrazní dolní část kmitočtového spektra. Horní propust je definována diferenční
rovnicí 1. řádu filtru typu FIR (preemfáze):

Obr. 6 Blokové schéma algoritmu mapování spektrogramu
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(6)

(7)
Po přenosu nebo záznamu a jeho čtení je řečový signál
filtrován číslicovým filtrem typu dolní propusti, čímž je
odstraněna vysokofrekvenční část spektra, kde se předpokládá umístění nežádoucího šumu. V dolní části spektra
řeči se předpokládá, že výkonová úroveň řeči je vyšší než
výkonová úroveň šumu, který je tak maskován. Dolní propust (deemfáze) má přenosovou charakteristiku inverzní
k horní propusti (preemfázi):

jednu realizaci. Aby bylo možné porovnávat jednotlivé
metody odhadu, tak se nejvíce používá vychýlení odhadu
od skutečného průběhu výkonové spektrální hustoty a rozptyl odhadu [17]. Vychýlení odhadu B{ἃ} je definováno jako
rozdíl správné hodnoty statistického parametru α a střední
hodnoty jeho odhadu E{ἃ}:

kódování

Přenosová funkce je pak rovna:

(11).
Odhad je nevychýlený, když

(12),
kde ἃ je odhad parametru α. Rozptyl odhadu je definován
vztahem:

(8)
(13).
Této přenosové funkci odpovídá diferenční rovnice 1. řádu
číslicového filtru typu IIR:

(9)
Dále se pro zvýraznění rušeného řečového signálu používá
i hřebenové filtrace. Je známo, že znělé úseky jsou charakteristické buzením impulzy s periodou základního tónu TZT.
Proto při filtraci hřebenovým filtrem jsou vybírána místa,
kde se opakuje periodicita buzení a ostatní rušení je potlačováno. Zvolme si jako příklad vzorkovací kmitočet fvz = 8
kHz a kmitočet základního tónu fZT = 80 Hz. Pak lze definovat přenosovou funkci FIR hřebenového filtru takto:

(10),
kde v našem případě

(10a).
 Zpřesnění odhadu výkonové spektrální hustoty šumu
U všech dříve popsaných metod, kromě číslicové filtrace,
potřebujeme odhadnout výkonovou spektrální hustotu šumu buď v pauzách, kde není řečová aktivita, nebo
pomocí statistických metod bez použití detektoru řečové
aktivity (VAD). Výkonovou spektrální hustotu odhadujeme z konečného časového úseku rušícího signálu v pauze.
Protože předpokládáme ergodický náhodný proces rušení,
tak můžeme pro určení statistických vlastností použít pouze

Klasické neparametrické metody odhadu výkonové spektrální hustoty (Welchova metoda modifikovaných periodogramů apod.) jsou relativně jednoduché a snadno realizovatelné s využitím algoritmu FFT. Jejich hlavní nevýhodou
je to, že kmitočtové rozlišení závisí na délce realizace sledovaného náhodného procesu (šumu).
Parametrické metody (modely AR, MA a ARMA)
poskytují kmitočtové rozlišení, které je nezávislé na délce
úseku realizace. Principem těchto metod je určení parametrů modelu, kterým je náhodný proces generován.
Parametry modelu jsou určeny na základě relativně krátké
realizace. Model pak určí vzorky realizace mimo konečný
úsek, který je k dispozici. Parametrické metody však vyžadují určitou zkušenost, aby statistický model odpovídal
skutečnosti.
Ke zmenšení rozptylu odhadu výkonové spektrální
hustoty šumu lze také využít vlnkové (waveletové) transformace. Mezi neparametrické metody výpočtu výkonové
spektrální hustoty patří Welchova metoda modifikovaných
periodogramů, Bartlettova metoda [13]. U těchto metod
lze zapsat výkonovou spektrální hustotu šumu jako součet
správné hodnoty výkonové spektrální hustoty a nezávislého
nekorelovaného náhodného procesu s rozložením hustoty
pravděpodobnosti χ2 [16]. Náhodný proces má nulovou
střední hodnotu a rozptyl, který je přímo roven rozptylu
hledané výkonové spektrální hustoty šumu. Tento náhodný
proces je pro nás nežádoucí a můžeme ho potlačit prahováním koeficientů waveletové transformace.
 Vícekanálové metody separace řeči
Jednokanálové metody mají velkou výhodu v jednoduchosti. Výsledný systém je rozměrově malý a finančně nenákladný. Ovšem separace (oddělení) dvou nestacionárních
signálů s pouze jedním senzorem (v tomto případě mikrofonem) je velmi obtížná, neboť postrádáme prostorovou
informaci o odhadu umístění zdroje signálu vůči mikro-
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fonu. Proto nemůžeme signály oddělit, ale pouze rušenou
řeč zvýraznit.

Obr. 9 Příjem rovinné akustické vlny pomocí dvou všesměrových mikrofonů

Vícekanálové metody jsou založeny na zpracování signálů z více senzorů. Zde jsme schopni dosáhnout i oddělení zdrojových signálů, protože máme k dispozici i prostorovou informaci. Na obr. 9 vidíme příklad snímání zdroje
rovinného akustického pole, které je snímáno dvěma mikrofony [3]. Vzdálenost zdroje k prvnímu mikrofonu je d1
a ke druhému mikrofonu d2. Vzdálenost mezi oběma mikrofony je d21. Nositelem prostorové informace je rozdíl d2 −
d1, určující časový rozdíl mezi dopadem zdrojového signálu
na jednotlivé mikrofony. Úhel α je označován jako úhel
dopadu (DOA). Důležitou vlastností senzorového pole je
vzájemné rozmístění jednotlivých senzorů neboli geometrie senzorového pole. Lineární (jednorozměrné) senzorové
pole, jaké je např. na obr. 9, nedokáže rozlišit signály, které
přicházejí pod úhlem dopadu α a −α, neboť rozdíl |d2 − d1|
a |d1 − d2| je v absolutní hodnotě stejný, a tím i časové zpoždění je stejné. Tato senzorová pole se používají pro rozsah
α  < 0°, 180° >. Dvojrozměrné senzorové pole je pole,
umístěné na ploše, které umožňuje obsáhnout celý dvojrozměrný (2D) prostor. Pro lokalizaci zdrojů v prostoru
se používá třírozměrné (3D) uspořádání. Často používané
rozmístění, kromě binárního, je trojúhelníkové, pravoúhlé
a kruhové uspořádání senzorů. Obecné doporučení optimálního rozmístění neexistuje, v různých situacích jsou
optimální různá uspořádání. Při návrhu senzorového pole
musíme dodržovat prostorovou vzorkovací poučku, aby
nenastal prostorový aliasing. Tato poučka má tvar:

(14)
Parametry ve vzorkovací poučce jsou: λmin je minimální
délka vlny, c je rychlost zvuku ve vzduchu (suchý vzduch při
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teplotě 25°C má rychlost šíření zvuku 346,3 m/s), fmax je nejvyšší kmitočet složky spektra pozorovaného signálu, dmaxx je
maximální vzdálenost mezi senzory senzorového pole. Při
nedodržení prostorové vzorkovací poučky dochází ke ztrátě
jednoznačné závislosti mezi úhlem dopadu (DOA) a rozdílem fáze dopadajícího signálu na jednotlivé senzory. Podle
počtu zdrojových signálů N a počtu senzorů M je možné
rozlišit následující případy:
– Určená, stejně dimenzovaná separace (Determined
Case, DC). Počet zdrojových signálů N je roven počtu
senzorů M, tj. platí N = M. Základní separační algoritmy jsou založeny na metodách lineární prostorové
filtrace. Nejvíce používané metody jsou metoda nezávislých komponent (ICA) a metoda tvarování přijímací charakteristiky (BF).
– Přeurčená, předimenzovaná separace. V tomto případě
je počet senzorů M větší než počet zdrojových signálů N,
N
tj. platí M > N
N. Tento případ je metodou analýzy hlavních
komponent (PCA) převeden na případ N = M (určená
separace). Cílem metody je nalézt omezený počet hlavních složek (komponent), tj. dekorelovaných lineárních
kombinací, které nesou nejvíce informací o původních
signálech. Metoda PCA tedy provádí redukci počtu složek (dimenzí) na případ určené separace (DC).
– Nedourčená, poddimenzovaná separace (UnDetermined
Case, UDC). Zde je počet zdrojových signálů větší, než
je počet senzorů, tj. N > M. Jedná se o nejsložitější případ a zde již nelze použít lineární metody (ICA a BF).
Musí být použity nelineární metody, jako např. metoda
řídkých komponent (SCA).

Obr. 10 Princip metody slepé separace zdrojů/signálů ve volném prostředí (přímý model)

Slepá separace signálů/zdrojů (Blind Source Separation,
BSS) je metoda, která provádí separaci zdrojových signálů
z jejich směsi, a to bez jakýchkoliv informací o směšovacím
prostředí. Na obr. 100 vidíme princip metody slepé separace
s přímým modelem. N zdrojových signálů je ve volném prostředí smícháno dohromady. Prostředí je snímáno M senzory
(mikrofony). Nemáme však vůbec žádné informace o směšovacím prostředí nebo zdrojových signálech. Máme pouze
směs signálů/zdrojů a naším úkolem je vydělit ze směsi jednotlivé signály tak, aby dílčí signály byly co nejméně zkreslené a současně aby měly mezi sebou co nejméně souvislostí
(interferencí). Zvuk se od svého zdroje šíří zvukovými vlnami
(postupným podélným vlněním). Body pole, v nichž mecha-

Často však bývají zdroje i senzory umístěné ve vnitřním
prostředí, kde kromě přímé vlny vznikají také vlny odražené. Na obr. 11 vidíme tento případ pro jeden ze zdrojů
a jeden ze senzorů. Nyní je situace poněkud složitější, protože již nestačí definovat jen vážící koeficienty aij pro přímou vlnu, ale musíme definovat impulzní charakteristiky
hij[n], které vyjadřují kromě přímé vlny i působení odražených vln. Pro signály snímané všemi senzory můžeme pak
psát tyto rovnice:

kódování

nicky kmitající částice vykazují stejnou fázi, nazýváme vlnoplochami. V homogenním prostředí se kolem bodového nebo
kulového zdroje tvoří kulové vlnoplochy. Ve velké vzdálenosti
od zdroje lze v omezeném prostoru, vzhledem k rozměrům
senzoru, považovat tyto vlnoplochy za rovinné. Akustické pole
tedy dělíme na kulové (near-field model) a rovinné (far-field
model). Model na obr. 100 nazýváme přímý model, protože
přímá vlna se šíří ve volném prostoru bez odrazu. Pro signály,
snímané senzory, můžeme psát:

(18)
kdy symbol * značí diskrétní lineární konvoluci, kterou lze
také zapsat jako [14]:

(15)
Zapíšeme-li rovnice (15) do maticové rovnice, dostaneme:

(18a)
Rovnici (18) lze také napsat jako (19):

(16)

(19)

(17)

Abychom se zbavili operace konvoluce, tak podrobíme rovnici (18) diskrétní Fourierově transformaci. Jestliže platí
xj[n] <=>X
Xj[k]; si[n]<=>Si[k] a hij[n]<=>H
Hij[k], pak lze rovnice (18) přepsat do tvaru:

Maticovou rovnici (16) lze přepsat do tvaru:

kde s[n] je vektor zdrojových signálů, x[n] je vektor pozorovaných signálů. Je možné připomenout, že matici A a vektor s[n] neznáme.

(20)
Definice diskrétní Fourierovy transformace je rovna [14]:

(20a)
Obr. 11 Slepá separace signálů v uzavřeném prostředí (konvoluční model)

Pro zmírnění nepříznivého vlivu prosakování spekter vlivem jejich periodicity (aliasing) mohou být diskrétní sig-
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nály nejprve násobeny oknem (Hammingovým, Hannovým
apod.). Opět zapíšeme rovnici (20) do maticové podoby:

(21)
Rovnici (21) lze také psát jako:

(22)
Pomocí převodu z časové do kmitočtové oblasti se nám
podařilo převést popis konvolučního modelu do tvaru,
který je podobný popisu přímého modelu. Úkolem
oddělení (separace) je nalézt samostatně signály y i[n],
i = 1, 2, …, N, které vidíme na obr. 10. Známe pouze vektor pozorovaných signálů x[n] nebo X[k] a počet zdrojů
signálů N. Při separaci signálů dochází často k permutaci
indexů, tj. případ, kdy separované signály nejsou ve stejném pořadí, v jakém jsou zdroje signálů. Za ideálně sepa-
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rovaný signál budeme tedy považovat y i[n] = sj[n], i, j =
1, 2, …, N a může platit i = j. Proces separace je prováděn
v časové nebo časově-kmitočtové oblasti. Většina algoritmů slepé separace (BSS) je navržena pro přímý model
(obr. 10) a provádí separaci v časové oblasti. Ovšem
v reálném prostředí nastávají odrazy a je nutné použít
konvoluční model. Jestliže použijeme převod konvolučního modelu na přímý model, pak musíme pracovat
v časově-kmitočtové oblasti. Existují i nové přístupy,
které řeší konvoluční model v časové oblasti [8]. Rovnice
(17) a (22) popisují způsob, jak jsou zdrojové signály
smíchány. My nyní hledáme takovou matici w nebo W,
aby součin wx[n] nebo WX[k] dával původní signály
s[n] nebo S[k], když víme, že S[k] je DFT s[n]. Matici
w (W) hledáme takovou, aby součin wx[n] (WX[k]) měl
tyto vlastnosti:
– jednotlivé složky mají maximální energii a jsou navzájem nekorelované: metoda PCA,
– jednotlivé složky jsou řídké (co nejvíce nulové):
metoda SCA,
– jednotlivé složky jsou kladné: metoda NMF,
– jednotlivé složky jsou nezávislé: metoda ICA.
Pokud chceme, aby výsledky metody BSS měly nějaký smysl,
musí být uvedené předpoklady splněny. Např. metodu ICA
nelze použít, pokud jsou původní signály závislé.
Pokračování v příštím čísle.

Produkt měsíce:
ORM 2
název stránky

OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Optický rozváděč ORM 2 je určen pro umístění 2 ks optic-

kých konektorů na ukončení optické sítě nebo pro vzájemné propojení optických kabelů. Rozváděč lze použít

k připojení počítačů, různých periferních zařízení, případ-

ně dalších přístrojů propojovacími kabely. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď. Rozváděč má možnost
výstupů a vstupů v rozsahu přibalených panelů.
• Kapacita 2 optické konektory
• Nosník konektorů (SC, SC DUPLEX, ST, FC, E2000, LC)
• Uložení rezervy optického vlákna
• Jednoduchá montáž
• Instalace na zeď
• Stupeň krytí IP 20

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

Data Harmony Solutions

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

www.micos.cz

telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

25

Volejte 800 02 02 02
www.cz.o2.com

100 % kreditu NA!VÍC
Při prvním nabití nové předplacené O2 karty
vám zdvojnásobíme kredit, stačí si nabít do konce srpna
alespoň za 300 Kč. Maximální bonus je 1 000 Kč.

