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oExistuje ICT průmysl v České republice?
V poslední době se setkávám s otázkou, zda ICT je segment, který si zaslouží 

být pojmenován jako jasně defi novaný průmysl či odvětví. Obecně lze říci, 

že  podnikání v  oblasti informačních a  komunikačních technologií je ozna-

čováno jako ICT průmysl pouze z globálního hlediska. V ČR se o něm občas 

takto mluví, ale „nikdo ho nikdy neviděl“. 

Telekomunikace byly statisticky vykazovány v řádku „doprava“ nebo spo-

lečně s IT, v řádku „služby“. Nikdy neexistovala kapitola ICT průmysl s dal-

ším rozčleněním. To však není až  tak důležité. Na posledním Sněmu Svazu 

průmyslu a dopravy ČR, který se konal v září minulého roku na brněnském 

výstavišti, se živě diskutovalo o všem možném, avšak ICT nebylo zmíněno ani 

okrajově. A to zde byla v plné parádě skoro celá vládní garnitura. Doprava, 

automobilový průmysl, vysokoškolské vzdělání, podpora vědy a  výzkumu, 

státní dluh, efektivní vláda, to byla klíčová témata tohoto sněmu. Jednotlivé 

sektory průmyslu, které jsou již historicky etablovány, mají své zastoupení 

v ministerských strukturách, v komorách a svazech. To přináší jisté výhody, 

které se projevují především v obdobích problémů a krizí. A zvláště po vstupu 

ČR do Evropské unie.

 Díky dlouhodobým vztahům se státní správou a s unijními orgány si tyto 

sektory dokážou prosadit své zájmy, své strategie. Případně dokážou čerpat 

zdroje z rozvojových podpor a dotací. Konkrétním příkladem může být míra podpory ICT ve formě vládní účasti na profes-

ních výstavách a veletrzích ve světě. Jedná se v podstatě o podporu exportu ICT. V roce 2009 podpořila vláda účast dohro-

mady na 41 veletrzích, z toho pouze jeden pro ICT. Rok 2010 je na tom ještě hůře, pravděpodobně z důvodu škrtů ve státním 

rozpočtu. Přičemž podpora exportu je záležitost s přímým pozitivním dopadem pro české fi rmy.

Bohužel ICT nemá v  současné exekutivě adekvátní zastoupení, kompetence jsou roztříštěny mezi více ministerstev, 

na Ministerstvu průmyslu a obchodu nemá ICT plnohodnotné zastoupení v úrovni náměstka ministra jako jiná významná 

průmyslová odvětví. Chybí silná osobnost, která by si propagaci a podporu ICT průmyslu vzala pod svou „vlajku“. To je sku-

tečnost, která v současném vládnutí existuje.

Pokud bychom defi novali ICT průmysl alespoň sumou celkového ročního obratu ICT fi rem, pak Sdružení pro informační 

a telekomunikační technologie – ICT Unie, která vznikla spojením APVTS a SPISu, počítá se sumou okolo 212 miliard Kč! 

A to v oblasti ICT u nás existují i další asociace. Asi bychom se mohli dopočítat bez problémů přes 300 miliard Kč. To je více 

než automobilový průmysl. K tomu je třeba připomenout odvod daně a platby státu za sociální a zdravotní pojištění. A samo-

zřejmě i počet zaměstnanců v úrovni jistě vyšší než 100 tisíc.

V této době jsme však svědky poklesu naší země v atraktivnosti pro umístění služeb s vysokou přidanou hodnotou (tzv. 

GSL Index) na 32. místo v minulém roce v porovnání se čtvrtým místem v roce 2004. Důvodů je více. Přes růst nákladů 

vyvolaných zhodnocováním české měny a růstem cen a mezd až po snižování kvalifi kační přitažlivosti a úrovně podnikatel-

ského prostředí. Jinými slovy, komparativní výhoda České republiky založená na slabé měně a nízkých nákladech již vypr-

chala, a nechce-li pokračovat v dalším sestupu, je nutné nalézt způsoby, jak „zvýšit index“ kvalifi kované a dostupné pracovní 

síly a podnikatelského prostředí. ICT Unie se proto rozhodla, že vypracuje Strategii ICT průmyslu z pohledu ICT fi rem. 

Podstatou bude defi nice bariér, které snižují atraktivnost průmyslu informačních a  komunikačních technologií v  České 

republice a samozřejmě i návrhy na jejich odstranění. 

Je nutné se myšlenkou etablování ICT průmyslu v ČR vážně zabývat. Jde jen o to, kde nalézt společnou platformu, jak ji 

organizovat a vést – tak, aby všechny zainteresované subjekty táhly v jistých klíčových věcech za jeden provaz. Jak se shod-

nout. A hlavně aby taková činnost měla smysl a efekt.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y   Družicová televize Magio už i na Lomnickém štítě
Digitální družicová televize Magio od  společnosti T-Com

je na Slovensku dostupná opravdu pro každého. To doka-

zuje i  unikátní instalace v  nejvýše položeném apartmánu

a kavárně ve střední Evropě na vrcholu Lomnického štítu.

Kavárna Dedo, kterou provozují Tatranské lanové dráhy,

leží v  nadmořské 2634 metrů a  patří mezi nejatraktivnější

místa Vysokých Tater. Návštěvníkům je nyní kromě nád-

herného výhledu k dispozici i digitální televize Magio, díky 

které lze sledovat předpověď počasí, aktuální zpravodajství

nebo zajímavý sportovní přenos i při posezení na vrcholku

Lomnického štítu. V případě potřeby lze využívat oblíbené

funkce Magio jako pozastavení, přetočení nebo nahrávání

programu. Zavedení služby Magio i  v  této těžko dostupné

lokalitě je možné pouze díky nejmodernější technologii

DVB-S2, kterou Magio Sat využívá.

Kmotrem nejvýše položené digitální televize na Slovensku

se stal Ivan Bella, první slovenský kosmonaut a velký fanou-

šek moderních technologií. „S T-Comom som spolupracoval 

už na minuloročnej kampani s motívom štartu raketoplánu,

a  tak som s  radosťou prijal pozvanie odštartovať digitálnu

satelitnú televíziu Magio na  najvyššie položenom mieste

na Slovensku a v strednej Európe. Myslím si, že takáto inšta-

lácia len dokazuje, že výhody digitálnej televízie si už dnes

možno užívať aj na kedysi nepredstaviteľných miestach ako

sú napríklad chaty v horách,“ uvedl Bella. 

 SES ASTRA opět rozšiřuje svůj dosah v Evropě
Společnost SES ASTRA z holdingu SES oznámila, že opět

výrazně zvýšila svůj dosah a také počet domácností využí-

vajících služeb digitální televize včetně HDTV, které jsou

zajišťované prostřednictvím družic ASTRA. SES ASTRA

v  současnosti zajišťuje televizní vysílání pro 125 miliónů

domácností v  celé Evropě i  severní části Afriky, tedy o  3

miliony více než před rokem. Poprvé v  historii využívá

v Evropě příjem přes satelit více domácností než kabelové

připojení (77 mil. satelitních domácností, 71 mil. kabelo-

vých domácností). Infrastrukturu pro zemské vysílání vyu-

žívá 86,5 mil. domácností; nicméně pouze necelá polovina

z nich (48 %) má k dispozici digitální služby.

Míra digitalizace satelitního vysílání již dosáhla 92 %, tj.

digitální služby má k dispozici 71 miliónů z celkem 77 mili-

ónů domácností se družicovým příjmem. Kabelové vysílání 

stále vykazuje nejnižší míru digitalizace, neboť digitalizací 

prošla pouze třetina, tedy 34 % (tj. 24 miliónů) z  celko-

vého počtu 71 miliónů domácností s kabelovou přípojkou. 

Služby IPTV jsou digitální již z principu (100 % digitální 

platforma) a jsou poskytovány devíti milionům domácností 

v rámci celé Evropy.

Pokud jde o  televizi ve  vysokém rozlišení (HDTV), 

ASTRA registruje přibližně 6 milionů HD domácností 

a v současnosti vysílá 114 kanálů v HD kvalitě. Za úspě-

chem vysílání HD stojí vysoký počet HD obrazovek pro-

dávaných na  trzích celé Evropy. Od  počátku HD v  roce 

2005 se prodalo 125 miliónů televizorů s označením HD 

Ready. Očekává se, že v roce 2013 bude odhadem 55 mili-

ónů domácností vybaveno televizním přijímačem typu 

HD Ready a zároveň přijímačem schopným zprostředko-

vat signál v kvalitě HD. Předpokládá se, že satelitní vysí-

lání bude i nadále nejvýznamnější platformou pro přenos 

HD kanálů.

Uváděné hodnoty vyplývají z  posledního průzkumu 

SES ASTRA Satellite Monitor, zpracovaného ve 29 zemích 

na  území Evropy a  severní Afriky. Sběr dat vychází 

z  bezmála 70 tisíc telefonických a  osobních pohovorů. 

Metodologii průzkumu a  dosažené výsledky kontrolují 

nezávislé ústavy, přičemž jeho výsledky akceptují regulační 

orgány coby objektivní ukazatele trhu.

 FCC zveřejnila širokopásmový plán
Americký regulační úřad FCC (Federal Communications 

Commision) formálně zveřejnil a předložil Kongresu návrh 

národního širokopásmového plánu (National Broadband 

Plan), ve  kterém požaduje kmitočtové spektrum pro 

mobilní širokopásmový přístup, aby bylo možné rozšířit 

vysokorychlostní internet po celé zemi.

Během posledních několika týdnů bylo mnoho aspektů 

360stránkového dokumentu diskutováno s předsedou FCC 

Juliusem Genachowski, jak se  Komise snažila odhadnout 

reakce na  své návrhy, z  nichž některé byly požadovány 

a fi nancovány Kongresem. Podle pracovníků FCC je Plán 

fi nančně nezávislý, založený na příjmech z aukcí na kmito-

čtové spektrum.

Blair Levin, dříve analytik Stifel Nicolaus a člen předsta-

venstva FCC, který jako předseda vedl pracovní skupinu 

komise pro širokopásmový přístup, oznámil komisařům, 

že plán není úplný. „Tento plán je a vždy bude beta verzí“ 

uvedl, ale dodal „toto hodnocení ovšem není omluvou pro 

nečinnost.“ Komise pracovala na plánu rok, během něhož 

se  konaly různé workshopy a  zapracovávaly připomínky 

ze  strany průmyslových organizací, nezávislých expertů 

i  jednotlivých občanů. Ústředním bodem Plánu je v  prů-

běhu následujících deseti let uvolnit pro mobilní širokopás-

mový přístup až 500 MHz kmitočtového spektra. Z toho asi 

300 MHz v pásmu mezi 225 MHz až 3,7 GHz by mělo být 

dostupné během pěti let. FCC neustále zdůrazňuje důle-

žitost přidělení dalšího kmitočtového spektra pro rádiové 

služby.

Pokud USA nebude tuto situaci urychleně řešit, může 

nedostatek mobilního širokopásmového přístupu vést k vyš-
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mezinárodní konkurenci, poklesu požadavků a brzdění ino-

vací, prohlašuje se v plánu. Plán rovněž argumentuje, že  je

třeba zjistit, kde v sítí jsou potenciální úzká hrdla, která ome-

zují přenosovou rychlost, což zahrnuje páteřní i  koncové

aplikace.

FCC tvrdí, že klíčovým prvkem je uvolnění kmitočtového

spektra o šířce 120 MHz, které bylo přiděleny poskytovate-

lům televizního vysílání. Podle plánu by to měla být dobro-

volná výměna – jejich kmitočtů za sdílení výsledných tržeb

z  aukce, ovšem aukci musí povolit Kongres. „Dobrovolné 

tržně založené přerozdělení bude realizováno způsobem,

který bude mít omezený dlouhodobý vliv na  zákazníky,

obchodní modely TV vysílání a veřejný zájem, zahrnující cíle

FCC s ohledem na konkurenci, rozmanitost a místní zvlášt-

nosti,“ prohlašuje se v plánu. „Kromě toho podstatné výhody 

z většího rozšíření a vyšší výkonnosti širokopásmových služeb

budou převažovat nad jakýmkoliv negativním vlivem přeroz-

dělení kmitočtového spektra poskytovatelů TV vysílání.“

FCC však akceptuje i možné alternativy. Pokud neobdrží

oprávnění takovou aukci zrealizovat, nebo pokud aukce

nenabídne dostatek kmitočtového spektra, požaduje se, aby 

FCC hledala další možnosti zahrnující přechod na buňko-

vou architekturu, ať už se jedná o přechod na dobrovolném

nebo nedobrovolném základě.

Není překvapující, že  Wireless Association – CTIA

– (původně Cellular Telephone Industries Association)

prohlašuje, že  je „extrémně potěšena“, protože Plán vyža-

duje více kmitočtového spektra pro mobilní operátory.

Naopak Národní asociace poskytovatelů televizního vysí-

lání National Association of Broadcasters, NBA) je „potě-

šena“ o dost méně. „Zabývaly jsme se těmito otázkami, ale 

mnoho navrhovaných aspektů Plánu nelze být ve skutečnosti

realizovat na  základě dobrovolnosti, jak se  slibuje,“ tvrdí

se prohlášení NAB. „Kromě toho národní vysílání je volná 

všudypřítomná služba a  my se  postavíme proti jakýmkoliv 

pokusům uvalit další zatěžující poplatky za  nové spektrum

na poskytovatele vysílání.“

Podle FCC může být kmitočtové spektrum pro mobilní

širokopásmový přístup získáno z  pásem přidělených pro

mobilní družicové služby nebo pásma AWS (Advanced

Wireless Services – v  pásmu 1,7 GHz tj. 1710-1755 MHz

a v pásmu 2,1 GHz tj. 2110-2155 MHz) a WCS (Wireless

Communications Service – v  pásmu 2,3 GHz o  šířce 30

MHz 2305-2320/2345-2360 MHz)

Další důležitou částí Plánu FCC je vybudování národní,

širokopásmové rádiové sítě pro civilní ochranu, což je odpo-

vědí na komunikační problémy během teroristických útoků

a hurikánu Katrina. FCC plánuje opětovnou aukci bloku D

(národní licence) v pásmu 700 MHz (10 MHz – 758-763 /

788-793 MHz) a po Kongresu požaduje na výstavbu takové

sítě částku 12 až 16 miliard dolarů na příští deset let.

Komerční licence bloku D budou používat národně

standardizované rádiové rozhraní, není rozhodnuto jaké,

ale pravděpodobně LTE. Podle FCC je vhodné autorizovat

stav pro místní i  federálních uživatele civilní ochrany, což

se týká oprávnění roamingu a prioritního přístupu k širo-

kopásmovým službám prostřednictvím komerčních sítí,

včetně fi nanční kompenzace. Licence na kmitočty bloku D 

musí rovněž zahrnovat vývoj a nabídku zařízení, která pra-

cují na kmitočtech bloku D i kmitočtech sousedních blo-

cích, určených pro civilní ochranu. Licence bloku D mají

být subjektem komerčně rozumných požadavků na výstavbu. 

Komise bude také zvažovat, zda stimulovat dalšího využití 

licencí bloku D pro venkovské oblasti a pro agentury civilní

ochrany (např. FEMA).

Komisař FCC Robert McDowell, jeden ze dvou repub-

likánských členů, práci pracovní skupiny pro širokopás-

mový přístup pochválil. „Dneškem začíná dlouhý proces 

bez konce,“ uvedl McDowell. Dále ovšem poznamenal, 

že  některé aspekty plánu se  mu zdají znepokojující. To 

se  týká zejména nápadu, že  širokopásmový přístup bude 

překlasifi kován na telekomunikační službu, což bude FCC 

poskytovat větší pravomoc pro regulaci kabelových a rádi-

ových sítí. Rovněž uvedl, že opatření síťové neutrality – což 

není konkrétně zmíněno v plánu, a kterou vidí jako nadby-

tečnou – vrhá na tyto aktivity stín.

Genachowski uvedl, že „cíle Komise jsou vysoké a že plán 

klade na  FCC „obrovskou odpovědnost“ a  dodal, “ „musíme 

jednat a budeme jednat s naléhavostí, která odpovídá dané 

situaci.“

  Nokia Siemens Networks slibuje televizi na jakékoliv 
obrazovce, na požádání

Londýn, 23. března 2010 – Společnost Nokia Siemens 

Networks představila na  IPTV World Forum, kona-

ném v  Londýně 23.–25. března novou softwarovou 

platformu, která přináší mnoho zajímavých možností 

a nových funkcí. Tato nová softwarová platforma umož-

ňuje lidem volně sledovat TV na  různých typech zaří-

zeních. Operátorům to dovoluje poskytovat na požádání 

živé vysílání i  pořady z  filmové databáze do  mobilních 

telefonů, stolních počítačů připojených k internetu nebo 

televizním přijímačů v  rámci zemského i  družicového 

vysílání. Kromě toho nabízí otevřenou platformu pro 

vytváření nových aplikací a  poskytuje vzdálené nahrá-

vání, přetáčení, posílání zpráv od  operátorů k  uživate-

lům, rychlejší přepínání kanálů a  vyšší stabilitu obrazu 

IPTV. Funkce přetáčení (catch-up) umožňuje, aby již 

odvysílaný obsah byl automaticky dostupný pro další 

zhlédnutí. Předávání zpráv od  operátora k  uživatelům 

zahrnuje odesílání relevantních provozních i marketin-

gových zpráv ke všem nebo vymezené skupině uživatelů 

z vlastní zákaznické databáze.

„Tato nová platforma umožňuje uživatelům užívat 

audiovizuální obsah a ovládat ho stejným způsobem doma 

i  na  cestách,“ řekl Brook Langdon, vedoucí oddělení pro

řešení medií a zábavy Nokia Siemens Networks. „Nabídkou 

kvalitního audiovizuálního obsahu na  různých zařízeních, 

prostřednictvím různých sítí a  poskytování otevřeného pro-

středí pro vývoj aplikací, osvobozujeme operátory z područí 

vývojářů bez nutnosti omezovat se pouze na jednoho doda-

vatele a rozlišování svých služeb.“

Podpora stejného uživatelského prostředí na  různých 

zařízeních a  sítích je pro uživatele velmi zajímavá, pro-

tože obecně zjednodušuje ovládání. Poskytování obsahu 
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y tímto způsobem může být pro operátory složité a provozně 

nákladné. Tato nová platforma tyto problémy řeší podpo-

rou různých prostředí z  jednoho řídicího bodu, založe-

ného na DVB-IPTV a specifi kacích OPEN IPTV pro řízení 

základních profi lů.

Platforma podporuje několik typů nahrávání, zahrnující 

řízení ze strany uživatele i operátora, které poskytují dosta-

tečnou fl exibilitu pro obchodní modely a efektivní navigaci 

v obsahu. To umožňuje např. sledování pořadu na jednom 

kanálu, zatímco pořad na druhém kanálu je nahráván pro 

pozdější zhlédnutí.

Nová soft warová platforma je součástí koncového řešení, 

které bude operátorům umožňovat rychlé zavádění moder-

ních TV služeb.

 Novinka LG pro hudební nadšence
Společnost LG Electronics uvedla 

na  český trh nový mobilní tele-

fon GM205, který je

mladé a potěší zejmé

níky hudby. Přistroj 

vybaven 2.1 reprod

se subwooferem a v b

lze nalézt rovněž kva

stereofonní náhla

soupravu. Novinka ta

nabízí široké spekt

rum funkcí za velmi

příznivou cenu.

Produkty LG 

si  získaly pozor-

nost mimo jiné 

originálním vytří-

beným designem

a  ani model GM205 

výjimkou. V  jeho výb

např. kvalitní hudební přehrávač s pokročilým nastavením 

a  především výstup na  3,5mm jack, což je pro hudební 

fanoušky jistě lákavá nabídka. 

Přístroj nabídne také fotoaparát s  rozlišením 2MPx, 

komunikaci s okolím realizuje technologie Bluetooth nebo 

USB kabel, který je součástí balení. Hudební soubory či 

fotografi e lze ukládat na  přiloženou 2GB microSD kartu. 

Telefon je vybaven Li-Ion akumulátorem s  kapacitou 950 

mAh, jenž zaručuje dlouhou výdrž (až 300 hodin v pohoto-

vostním režimu, popř. až tři hodiny volání).

 Sharp vyvinul 3D dotykovou LCD obrazovku
Společnost Sharp vyvinula 3D dotykové LCD displeje, 

která umožňují sledování 3D obsahu bez potřeby speciál-

ních brýlí. Tato technologie je ideální pro mobilní zařízení 

jako jsou digitální kamery nebo mobilní telefony. 3D LCD 

obrazovka využívá k  zobrazení 3D obsahu systém para-

laxní bariéry, která má řadu vertikálních výřezů a je začle-

něná do normální LCD obrazovky pro řízení cesty světla. 

Paralaxní bariéra zdroj světla rozděluje vpravo a  vlevo 

a  vytváří tak pomyslné dvě obrazovky v  jedné, což vyvo-

lává dojem hloubky. V provedení pro mobilní telefony mají 

mít 3D dotykové displeje úhlopříčku 3,4 palce při rozlišení 

480x854 pixelů (FWVGA). V  porovnání s  modely z  roku

2001 je úroveň jasu dvojnásobná, tj. 500 cd/m2 a kontrast 

desetinásobný, tj. 1:1000.

Kvalita sledování je zajištěna dosahováním vyso-

kého jasu a  níz-

kého přeslechu, díky 

pokroku technologie 

CG-Silicon a optima-

lizaci paralaxní bari-

éry. Vylepšení tech-

nologie CG-Silicon 

umožňuje průchod 

více světla a  zdvoj-

násobuje jas (až 500 cd/m2). Navíc optimalizace paralaxní 

bariéry zvyšuje efektivitu světla, čímž se  snižuje přeslech. 

Tloušťka LCD modulu je téměř stejná jako u běžných 2D 

displejů i když je to dotykový displej. Mimoto Sharp vyvi-

nul i nedotykové 3D LCD displeje. Zahájení masové výroby 

se předpokládá do konce roku 2010.

 Skylink dosáhl hranice miliónu aktivních karet
Společnosti TradeTec a  Towercom, které provozují druži-

covou platformu Skylink v České republice a na Slovensku, 

oznámily dosažení hranice 1 miliónu aktivních karet. 

Aktivace miliónté uživatelské karty byla provedena 6. 

dubna 2010 v podvečerních hodinách.

Televizní programy nabídky Skylink jsou pro české a slo-

venské uživatele dostupné prostřednictvím družic Astra 

na pozicích 23,5°E a 19,2°E, přičemž družicový signál zcela 

pokrývá území obou států.

Počet uživatelů a  popularita platformy Skylink roste 

zejména v  posledních dvou letech, čímž významnou 

měrou přispívá k  úspěšnému přechodu na  digitální vysí-

lání. V  České republice je nyní 715 tisíc aktivních karet 

a na Slovensko 285 tisíc. V obou zemích je to rovněž nej-

využívanější družicová služba, což je v  konkurenci UPC 

Direct, Digi TV a CS Link jistě významný počin. K tomu 

určitě přispívá kvalita a rozsah nabízených služeb a neustále 

rostoucí nabídka programů ve formátu HD, protože téměř 

každá čtvrtá aktivní karta (24 %) umožňuje příjem televiz-

ních kanálů v tomto formátu.

 PROFiber: Seminář Sítě FTTx v roce 2010
Ve dnech 18.–19. března 2010 se v Brně uskutečnil 5. roč-

ník semináře Sítě FTTx v  roce 2010. Zájem o  novinky 

a trendy v oblasti výstavby a servisu optických přístupo-

vých sítí založených na řešení Fibre-To-Th e-x byl vysoký. 

Seminář navštívilo celkem 218 účastníků. V duchu hlav-

ního motta se hlavním tématem pro tento rok se staly sítě 

založené na řešení Fibre-To-Th e-Home a s nimi souvise-

jící činnosti, produkty a aktivity. Akci uspořádala společ-

nost PROFiber Networking s.r.o. společně s dalšími part-

nery z oboru. Letošní ročník se konal poprvé pod záštitou 

Akademie vláknové optiky a  optických komunikací. 

V rámci semináře se již tradičně konalo Mistrovství světa 

v mikrotrubičkování, soutěž a praktická ukázka v zafuko-

vání svazků vláken. 

mobilní tele-

e určen pro 

na milov-

je totiž 

duktory 

balení 

alitní

avní 

ké

-

m 

není 
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Během prvního dne měli účastníci možnost vyslechnout

téměř dvacet přednášek. Posluchači se tak mohli dozvědět

informace o nových technologiích, jako jsou přístupové sítě

WDM-PON na bázi vlnových multiplexů, nebo RFoG (RF

over Glass) nebo standard 10GEPON. Na  semináři byla

představena nová svářečka optických vláken Furukawa

FITEL S178A se  zvýšenou odolností proti vodě, prachu,

pádům a rázům. Z oblasti měřicí techniky byl představen

nový standard ITU-T Y.156 SAM, který obsahuje metodo-

logii pro testování a ověřování produktů Ethernet a  reali-

zaci SLA pro služby Ethernet. Standard je implementovaný 

to testerů EXFO jako nová funkce nazvaná EtherSAM.

Příspěvky informovaly nejen o  novinkách, ale o  i  zkuše-

nostech z   již realizovaných projektů. Součástí semináře

byla výstavka produktů. Zájemci si  tak mohli jednotlivé

technologie vyzkoušet a přesvědčit se o jejich přednostech

a kvalitách. Druhý den semináře byl pak věnován praktic-

kých ukázkám z oblasti provozu a měření optických sítí, sítí

Ethernet a služeb TriplePlay.

Další ročník semináře Sítě FTTx v  roce 2011 se  usku-

teční ve dnech 10.–11. března 2011. Více informací na www.

profi ber.cz

  Dell a Telefonica uzavřely dohodu o rozvoji mobilních 
produktů a služeb

Společnosti Dell a  Telefonica ve  společném prohlášení

uvádí, že  se  aliance zaměřuje na  tři oblasti: poskytnout

zákazníkům řešení dle volby, které si  sami nejvíce cení;

dodat co možná nejdříve řešení nové generace; oboha-

covat digitální praxi zákazníků a  pilotovat informační

a komunikační technologie na trhu. Dell dodává, že „ali-

ance s  Telefonikou je součástí zaměření společnosti Dell 

na  vývoj inteligentních mobilních produktů a  služeb pro-

střednictvím vztahů s   předními operátory, zvyšující jejich

přidanou hodnotu.“

Tato dohoda díky působnosti Telefoniky v  Evropě

a  Latinské Americe, s  globální uživatelskou základnou

převyšující 200 milionů připojení, značně rozšiřuje

podíl společnosti Dell na  bázi stávajících operátorů.

Dell potvrdil svůj vstup do  prostoru chytrých telefonů

již v  listopadu minulého roku obchodním jednáním

s  China Mobile a  americkým Móvil Claro v  Brazílii

o zařízení Mini 3 a následně i  s provozovatelem AT&T.

V  současnosti nabízí Dell chytré telefony na  bázi soft-

ware Android od  Google.

Dell není prvním výrobcem počítačů, který na trh inte-

ligentních telefonů vstupuje. Společnost Acer představila

svůj první chytrý telefon v únoru loňského roku, a na trhu

jsou již zastoupena jména jako Toshiba a Lenovo. Dohoda

s Telefonikou zřejmě bude vedle chytrých telefonů obsaho-

vat podporu i pro tablety a netbooky.

  Telefonica se v Latinské Americe představí pod značkou 
na Movistar

Společnost Telefonica údajně začíná s procesem rebran-

dingu svých latinskoamerických sítí pod hlavičku

Movistar, tedy značku používanou na  svém domov-

ském trhu ve  Španělsku. Podle zprávy Europa Press,

který cituje zdroje z  trhu, započal proces rebrandingu 

sítí Latinské Ameriky v Chile, která jako první jednotka 

této společnosti v  regionu změnila komerční značku 

Telefónica za Movistar v  říjnu 2009. Stejná změna pro 

další jihoamerické trhy je plánována od  1. května. 

Po dokončení rebrandingu budou tedy všechny mobilní 

a  pevné sítě společnosti Telefónica ve  Španělsku 

a Latinské Americe používat značku Movistar. Původní 

značka tam však nekončí a  značka Telefonica O2 

se bude i nadále používat v evropských zemích. Tak či 

onak bude společnost nadále používat název Telefonica 

pro institucionální účely.

Změna komerční značky je chápána jako součást nového 

tříletého strategického programu Telefoniky známého pod 

názvem „bravo!“, který představil předseda skupiny César 

Alierta začátkem března. V rámci programu cílí Telefonica  

v průběhu příštích čtyř let k ovládnutí alespoň 30 % na trhu 

kde působí, s předpokladem ročního růstu produktů a slu-

žeb mezi 1 až 4 %.

  Dial Telecom koupil od společnosti Master Internet divizi 
velkoprodeje

Praha, 22. dubna 2010 – Dial Telecom, přední český posky-

tovatel telekomunikačních služeb, dokončil odkup divize 

velkoprodeje telekomunikačních služeb od  společnosti 

Master Internet, s.r.o. Akvizici již ofi ciálně stvrdil i Krajský 

soud v Brně zápisem do obchodního rejstříku. Touto trans-

akcí Dial Telecom získal atraktivní klienty z  oblasti vel-

koprodeje telekomunikačních služeb.

Společnost Master Internet prodejem získala prostředky 

k  posílení své pozice v  oblasti datových center a  hostin-

gových služeb. „Velkoprodej telekomunikačních služeb již 

nesplňoval naše očekávání. Chceme se dále soustředit na náš 

hlavní obchodní záměr, což je serverhosting – pronájem tech-

nologií a  kolokačního prostoru. Již v  průběhu tohoto roku 

budeme rozšiřovat prostory našich datových center,“ komen-

tuje prodej odštěpného závodu Filip Špaček, provozní ředi-

tel Master Internet, s.r.o. 

Na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. 

března 2010 byl prodán Master Internet, s.r.o., odštěpný 

závod se  sídlem v  Brně, společnosti Dial Telecom, a.s. 

K  zápisu do  obchodního rejstříku došlo ke  dni 9. dubna 

2010.

„Dial Telecom touto transakcí získal atraktivní klienty, 

kterým nabídne výhody jedné z  největších optických sítí 

ve střední Evropě,“ vysvětluje Tomáš Strašák, člen předsta-

venstva Dial Telecom, a.s.

„Dial Telecom poskytuje hlasové, datové a  internetové 

služby s  garantovanou dostupností po  celé České republice 

prostřednictvím vlastní optické sítě. Velkoobchodně poskytuje 

trvalé připojení k  internetu, virtuální zabezpečené privátní 

sítě, virtuálního hlasového operátora, nejrůznější typy pro-

nájmů optických vláken, hlasová spojení prostřednictvím IP 

protokolů, telefonní čísla, jejich přenositelnost a řadu dalších 

služeb,“ dodává Tomáš Strašák. 

Kromě zmíněné transakce se  obě společnosti dohodly 

na dlouhodobé spolupráci v obou segmentech telekomuni-

kačních služeb.
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Tento kurz popisuje základní principy přenosu digitálních

signálů i komponenty přenosového řetězce. Hlavní pozor-

nost je věnována zabezpečení proti chybám, např. pomocí

cyklických kódů či mřížkovým kódem.

Cíle modulu

Absolvent kurzu získá ucelenou představu o  způsobech

digitálního přenosu, činnosti skrambleru, kodéru a deko-

déru cyklických kódů, kodéru a  dekodéru mřížkového

kódu i o efektu prokládání dat.

Klíčová slova

digitální přenos, přenos dat, skrambler, bezpečnostní kód,

CRC, konvoluční kód, prokládání dat

 Metody přenosu digitálních signálů
Přenosové prostředky v  digitálních sítích mají za  úkol

přenášet digitální signály s  určitou přenosovou rych-

lostí νp vyjádřenou v objemu informace za čas, tj. v bitech

za sekundu, což vyplývá z potřeb poskytované služby nebo

je limitováno vlastnostmi přenosového prostředí. Na obr. 1

je příklad modulační a přenosové rychlosti pro osmiúrov-

ňový linkový kód.

Obr. 1  Modulační a přenosové rychlosti pro osmiúrovňový 
linkový kód

Vždy máme k  dispozici omezenou šířku frekvenčního

pásma. Nároky kladené na  digitální přenosové prostředí

vyplývají z počtu stavů m a četnosti jejich změn vyjádřených

modulační rychlostí νm v Bd (odpovídá pojmu symbolová 

rychlost v  symbolech/s). Základní vztah mezi uvedenými

rychlostmi lze uvést za pomoci logaritmu o základu 2 takto:

νp = νm . log2 m (bit/s, Bd)   (1)

Pro uvedený příklad platí:

νp = νm ∙ log2 (23) = νm ∙ 3 (bit/s)   (2)

Při přenosu v  základním pásmu lze teoreticky sta-

novit minimální šířku kmitočtového pásma tak, 

že horní okraj pásma bude číselně odpovídat polo-

vině modulační rychlosti. 

Zdálo by se, že  bude účelné volit maximální počet stavů, 

abychom pro požadovanou přenosovou rychlost obsadili co 

nejužší kmitočtové pásmo. Avšak počet stavů je limitován 

úrovní rušení, jelikož je nutné zajistit minimální odstup 

sousedních stavů tak, aby byla dodržena požadovaná 

chybovost.

Pro různé aplikace a  přenosová prostředí je nutné 

zvolit vhodnou metodu přenosu (linkový kód, 

modulaci) tak, aby výkonové spektrum signálu zabí-

ralo minimální šířku pásma při dodržení vyhovují-

cího odstupu signálu od šumu a při dodržení dalších 

specifi ckých požadavků.

  Rozdělení metod přenosu
Přenos digitálního signálu lze uskutečňovat:

–  v základním pásmu pomocí linkových kódů (např. AMI,

HDB3, 2B1Q),

–  v přeloženém pásmu pomocí různých modulací a modu-

lačních technik (např. PSK, QAM, CAP, DMT).

Kmitočtové omezení výkonového spektra je přitom možné 

použitím:

–  vícestavového kódu či modulace,

–  více paralelních přenosových cest (tzv. inverzní multiplex).

V součinnosti s tím se předpokládá účinné fi ltrování frek-

venčního spektra před vysíláním na vedení, aby se omezily 

vyšší frekvenční složky generované v důsledku diskrétního 

zpracování signálu.

Pro komunikační služby zpravidla vyžadujeme duplexní

přenos (paralelně přenos v obou směrech přenosu). Musíme 

proto vytvořit digitální okruh, který je tvořen dvěma proti-

směrnými digitálními kanály (např. downstream – směr pře-

nosu od poskytovatele k účastníkovi, upstream – směr přenosu 

od účastníka k poskytovateli). Přitom může být vyžadována:

–  stejná přenosová rychlost v obou směrech – symetrický 

přenos,

–  různá přenosová rychlost v  každém směru – nesymet-

rický (asymetrický) přenos.

Obousměrný přenos lze realizovat různými způsoby, speci-

fi ckými i podle použitého přenosového prostředí:

–  Každý směr přenosu má zvláštní přenosovou cestu (dva 

páry tj. 4drátový přenos, dvě optická vlákna).

–  Společná přenosová cesta (jeden pár tj. 2drátový přenos, 

jedno optické vlákno) sdílená pomocí:

 •  multiplexování s  kmitočtovým dělením (Frequency 

Division Multiplexing, FDM), jako duplex s  kmitočto-

vým dělením (Frequency Division Duplex, FDD),

 •  multiplexování s  časovým dělením (Time Division

Multiplexing, TDM) jako duplex s  časovým dělením

(Time Division Duplex, TDD),

 •  multiplexování s  vlnovým dělením (Wavelength

Division Multiplexing, WDM),

Digitální přenos a jeho zabezpečení
Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z  námi pořádaných kurzů a  školení. 

Zahájíme základy přenosu digitálních signálů, následovat budou digitální účastnické přípojky, optické sítě, bezdrátové sítě, IP 

telefonie a další. Věříme, že články poslouží k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako pozvánka k některému 

z kurzů nabízených katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze 

(http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme) nebo pod značkou Trainingpoint (http://www.trainingpoint.cz).
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 •  vidlice s  potlačením ozvěn ECH, též jen EC (Echo

Cancellation Hybrid) u metalických vedení.

Metoda kmitočtového dělení spočívá v  přidělení různých

kmitočtových pásem a  představuje způsob používaný při

přenosu v kmitočtově přeloženém pásmu. Metoda časového

dělení spočívá ve střídavém přidělování časových intervalů,

kdy střídavě vysílá jedna a druhá strana při dodržení urči-

tého ochranného intervalu, který vyplývá z  dvojnásobku

maximální doby šíření signálu přenosovým prostředím.

U metody s vidlicí a potlačením ozvěn vysílají obě strany 

současně ve stejném kmitočtovém pásmu a signály se oddě-

lují na principu vyváženého můstku, podobně jako u tele-

fonního přenosu. U optických systémů se používá oddělení

pomocí různých vlnových délek. U  radiového přenosu je

možno použít též oddělení rozdílnou polarizací vlny.

 Zajištění spolehlivého přenosu digitálního signálu
Na  obr. 2 je schéma vysílací části přenosového zařízení.

Přenosové systémy se vybavuji obvody pro zajištění spoleh-

livé obnovy signálu na přijímací straně tak, aby byl zacho-

ván původní informační obsah. Z nich nejdůležitější jsou:

–  Skrambler pro převod obecné posloupnosti bitů

na posloupnost pseudonáhodnou.

–  Adaptivní fi ltr ve frekvenční oblasti pro korekci útlumo-

vého a fázového zkreslení.

–  Adaptivní fi ltr v časové oblasti pro zkrácení impulsní ode-

zvy kanálu a potlačení mezisymbolové interference.

–  Kodér pro zvýšení spolehlivosti při detekování stavu

(např. mřížkové kódování) pro mnohastavové modulace

a kódy.

–  Kodér k zabezpečení přenosu proti chybám zahrnující:

–  detekční kodér pro indikaci chyb, např. CRC (Cyclic

Redundancy Check)

–  kodér k následné opravě chyb, obecné označení např.

FEC (Forward Error Corection).

Obr. 2  Schéma vysílací části přenosového zařízení

Digitální signál vstupující do  vysílacích obvodů má defi -

novanou strukturu v  podobě sestaveného rámce, který 

obsahuje vedle datových signálů z  různých uživatelských

rozhraní i služební informace. Skramblovaný digitální sig-

nál představující pseudonáhodnou posloupnost je kódován

pomocí vhodného bezpečnostního kódu. Poté se  provádí 

překódování do linkového kódu, nebo modulace pro přelo-

žení do příslušného frekvenčního pásma. Před vysíláním je 

korigován tvar vysílaných symbolů a signál je přizpůsoben 

z hlediska výkonu i povahy přenosového prostředí.

Přijímací část obsahuje inverzně pracující funkční 

bloky. Navíc bude obsahovat zmíněné adaptivní korektory 

a opakovač (regenerátor) digitálního signálu, který obnoví 

původní diskrétní povahu signálu.

Je třeba mít na  paměti, že  přenosové prostředí má 

analogový (spojitý) charakter, takže se  projevují 

nejrůznější druhy zkreslení a  přidává se  rušení. 

Na vstupu přijímací části je pak přítomen signál ana-

logové povahy, ze kterého je nutné digitální signál 

zpět získat (regenerovat).

U  moderních komunikačních systémů se  může provádět 

postupně několik následných kódovacích postupů, aby 

se  zvýšila pravděpodobnost korekce chyb. Dále se  prova-

zuje kódování, modulace, korekce a synchronizace do spo-

lečných postupů a koordinovaných algoritmů, aby se opti-

malizoval celý proces a byl možný bezchybný přenos i při 

malých poměrech signálu k šumu.

Skrambler plní dvě základní funkce: rovnoměrné 

rozložení výkonu signálu do  celého využívaného 

frekvenčního spektra a zajištění snadné obnovy tak-

tovacího signálu k synchronizaci na přijímací straně.

V  datovém signálu se  mohou za  jistých okolností vyskyt-

nout delší periodické posloupnosti nebo i  delší posloup-

nosti stejných symbolů. Protože spektrum každé periodické 

posloupnosti je diskrétní, bude se při jejím výskytu kumu-

lovat celý výkon vysílaného signálu do  kmitočtových slo-

žek na příslušných diskrétních kmitočtech. Tím podstatně 

vzroste nebezpečí interferencí a ovlivnění přenosu v jiných 

kanálech. Skramblování této situaci zabrání.

Jiný problém vzniká při výskytu delší posloupnosti 

stejných signálových prvků. V  takovém případě dochází 

ke ztrátě taktovací složky v signálu. V krajním případě pak 

může nastat úplná ztráta synchronizace. Uvedené nedo-

statky můžeme odstranit znáhodněním vysílané datové 

posloupnosti s použitím skrambleru.

Po přenosu takto skramblovaného signálu komunikačním 

kanálem, je třeba na přijímací straně provést zpětný převod 

na původní datovou posloupnost pomocí deskrambleru.

Aby se po deskramblování obnovila původní datová 

posloupnost, je nutné zajistit synchronizaci skram-

bleru a deskrambleru.

Rozlišujeme dva typy skramblerů:

–  skrambler s přímou synchronizací (reset scrambler) vyža-

dující externí synchronizaci pro nastavení do výchozího 

defi novaného stavu,

–  skrambler s  vlastní synchronizací (self-synchronizing 

scrambler), též zvaný samosynchronizující skrambler.
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 Bezpečnostní kódy
Zabezpečení přenášených bitových posloupností, tj. opat-

ření ke sledování či snížení chybovosti při přenosu, spočívá

v  zavedení přesně defi novaných zákonitostí do  vysílané

posloupnosti informačních prvků. U  přijímané posloup-

nosti se  pak kontroluje splnění těchto zákonitostí. Jejich

porušení je pak příznakem chyby. Jejich zavedení ale vždy 

vyžaduje rozšíření vysílané posloupnosti informačních

prvků. Vzniká tak nadbytečnost, redundance zprávy.

Zabezpečení bitových posloupností se realizuje bez-

pečnostními kódy a  nazývá se  bezpečnostní kódo-

vání. Bezpečnostní kódy můžeme dělit na korekční

a detekční.

–  Detekční kódy jsou schopné pouze detekovat některé y

chyby v  zabezpečeném bloku nebo slově bez možnosti

stanovení pozice chyby. U přenosových systémů se pou-

žívají zejména k  monitorování kvality přenosu (perfor-

mance monitoring).

–  Korekční kódy jsou schopné opravit některé typy chyb.y

Vyznačují se  větší redundancí, než mají detekční kódy 

a  proces kódování a  dekódování je složitější. Kódy jsou

schopné korigovat jak jednotlivé nezávislé chyby, tak 

shluky chyb. U každého bezpečnostního kódu existují tzv.

nedetekovatelné chyby. Jsou to chyby, které daný kód 

není schopen detekovat nebo opravit, a které pak určují

tzv. zbytkovou chybovost.

Podle možností vydělení zabezpečovacích, tj. kontrolních

prvků, dělíme bezpečnostní kódy opět do dvou skupin: 

–  Systematické kódy, které jsou charakterizovány předem

danými místy informačních a  kontrolních prvků v  bez-

pečnostním bloku nebo slově. Lze tedy u  nich oddělit

kontrolní prvky od informačních.

–  Nesystematické kódy, které nemají oddělitelné kontrolní 

prvky. Zabezpečení je zde docíleno např. zkrácením kódu

nebo volbou vhodné struktura použitých kódových slov.

Např. zabezpečení paritou představuje velmi jednoduchý 

způsob. Jedná se o detekční systematický kód. Zabezpečení

s  dvojnásobnou paritou nazývané též křížovou paritou

nebo také příčnou a podélnou paritou dokáže i chyby opra-

vovat. Kód s konstantní váhou, zvaný též kód „m z n“ patří

do skupiny detekčních nesystematických kódů.

Dalším hlediskem pro klasifi kaci bezpečnostních kódů

je způsob vkládání zabezpečovacích resp. kontrolních

prvků do zabezpečované zprávy. Podle toho rozeznáváme:

–  Blokové kódy, které jsou charakterizovány tím, že zabez-

pečení na  vysílací straně a  vyhodnocení na  přijímací

straně se provádí nezávisle po jednotlivých blocích.

–  Spojité, též rekurentní řetězové či konvoluční kódy, které

jsou charakterizovány tím, že kontrolní prvky jsou vklá-

dány průběžně, tj. spojitě, do posloupnosti informačních

prvků.

Při volbě a  použití zabezpečení je dobré vědět, jaká je

detekční, příp. korekční schopnost kódu. Obyčejné rovno-

měrné dvojkové kódy se vyznačují tím, že obvykle využívají

všechny možné binární kombinace, tzv. kódové složky, kte-

rých je L = 2n, kde n je počet dvojkových míst tj. délka kódo-

vého slova. Vybráním určitých složek vytvoříme zkrácený 

kód (L´<L), čímž vytváříme redundanci, která je nutná 

k detekci a korekci chyb.

Počet stejnolehlých míst, na kterých se vzájemně liší 

dvě kódové složky, se nazývá vzdálenost kódových 

složek a označuje se termínem Hammingova vzdále-

nost. Nejmenší vzdálenost složek, která se vyskytuje 

v daném kódu, se pak nazývá minimální vzdálenost 

nebo kódová vzdálenost d0.

  Cyklické kódy
Pro zabezpečování přenosu digitálních signálů se  značně 

rozšířily tzv. cyklické kódy označované zkratkou y CRC 

(Cyclic Redundancy Check), které patří k systematickým

blokovým kódům. Každý blok k  informačních prvků je 

doplněn r kontrolními zabezpečovacími prvky. Výsledná 

skupina bude mít n = k + r prvků.r

S bitovými posloupnostmi zapsanými ve tvaru mnoho-

členů lze pracovat podle pravidel algebry mnohočlenů, tj. 

lze je sčítat, násobit, dělit. Výsledek je shodný jako při stej-

ných operacích s dvojkovými čísly.

Při použití cyklických kódů zabezpečující mnoho-

člen R(D) získáme na  vysílací straně pomocí, tzv. 

generujícího mnohočlenu G(D).

Abychom získali prostor pro připojení počtu r zabezpečují-r

cích prvků za informační prvky, přiřadíme k posloupnosti 

informačních bitů nejprve r nulových míst. Takto získanour

posloupnost vydělíme generujícím mnohočlenem G(D):

 
     

 DG
DRDP

DG
DADr


  (3)

Podíl P(D) nemá další význam. Zajímá nás zbytek tohoto

dělení, který použijeme jako zabezpečení. Mnohočlen 

zabezpečené zprávy tedy bude:

     DRDADDF r 
(4)

Mnohočlen F(D) má významnou vlastnost – je děli-

telný generujícím mnohočlenem G(D) beze zbytku. 

Tato vlastnost je využita na přijímací straně ke kont-

role správnosti přijaté zprávy.

Na přijímací straně se tedy přijatý blok F´(D) vydělí daným 

generujícím mnohočlenem G(D). Pokud bude zbytek 

tohoto dělení nenulový, pak to bude příznakem chyby 

v přijatém bloku. Bude-li zbytek tohoto dělení nulový, pak 

se  chyba pravděpodobně nevyskytla, přitom všem není 

vyloučen výskyt eventuální nedetekovatelné chyby.

Generující mnohočlen G(D) musí být primitivním 

mnohočlen stupně r obdobně jako mnohočlen pou-

žívaný pro skrambler. A  stejně jako u  skrambleru 

se používá i ke generování zabezpečení u cyklického 

kódu posuvný registr.
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Obr. 3  Kodér pro zabezpečení cyklickým kódem r = 5 (CRC-5)

Vlastní realizace zabezpečení cyklickým kódem je poměrně

jednoduchá. Všechny uvedené operace při kódování

a  dekódování lze realizovat zpětnovazebním posuvným

registrem, jehož struktura zpětných vazeb je plně určena

zvoleným generujícím mnohočlenem G(D). Na obr. 3

je uveden příklad kodéru s  generujícím mnohočlenem

G(D) = D3 + D2 + 1. Všechny operace jsou v „aritmetice

modulo 2“, který generuje posloupnost r = 5 zabezpečova-r

cích bitů. Uvedená struktura realizuje dělení každého vstup-

ního mnohočlenu zprávy A(D) generujícím mnohočlenem

G(D), který je pevně určen strukturou zpětných vazeb.

–  Před kódováním bloku zprávy se posuvný registr vynu-

luje. Spínač P2 je sepnut, přepínač P1 je v poloze a.

–  Vstupních k  informačních bitů v  pořadí od  nejvyššího

k nejnižšímu řádu přichází jednak přímo na výstup a jed-

nak do  zpětnovazební smyčky za  posledním stupněm

registru. Po průchodu všech k informačních bitů zůstane 

v  pamětech registru uchován poslední stav, který vyja-

dřuje zbytek dělení R(D).

–  Potom se  přepínač P1 přepne do  polohy b a  spínačem 

P2 se  rozpojí zpětnovazební smyčka. Následujícími pěti

takty se  posouvá informace v  registru a  tím se  dostává

na  výstup zbytek dělení, který představuje r  =  5 zabez-r

pečovacích bitů, které jsou takto automaticky přidány 

za informační bity.

Struktura dekodéru pro uvažovaný cyklický kód bude

totožná. Jeho funkce je obdobná funkci kodéru. Před pří-

chodem zabezpečené posloupnosti je registr vynulován.

Na  výstup se  předává zabezpečený blok vyjma zabezpe-

čovacích bitů. Do  zpětnovazebního posuvného registru

se přivádí kompletní zabezpečený blok včetně zabezpečo-

vacích bitů. Po jejich průchodu zůstane v pamětech registru

uchován zbytek dělení R´(x), který bude v případě bezchyb-

ného přenosu nulový.

Významnou vlastností cyklického kódu, která rozší-

řila jeho používání v datových přenosech je schop-

nost detekce, ale i  korekce jednotlivých chyb, či 

shluků chyb. Stupeň generujícího mnohočlenu 

se volí podle požadavků na zabezpečující schopnost 

kódu.

 BCH kódy a Reedův-Solomonův kód
Na  principu cyklického kódu je založen i  Reedův-

Solomonův kód (RS) používaný pro chybovou korekci 

FEC. Reedovy-Solomonovy kódy jsou zvláštním případem

nebinárních BCH kódů (pojmenovaných podle nezávis-

lých objevitelů Bose, Ray-Chaudhuriho a  Hocquengha).

Na  rozdíl od  popsaného cyklického kódu se  neprovádějí 

operace s  jednotlivými bity, ale se  symboly, kde každý 

symbol je tvořen bajtem z osmi bitů. Každý symbol může 

nabývat jednu z 256 hodnot (0 až 255) a kódy RS tvoří tzv. 

Galoisovo těleso GF(256). V aritmetice GF(256) jsou defi -

nována pravidla pro základní matematické operace mezi 

dvěma symboly s  tím, že  se  využívá algebry mnohočlenů 

jako u cyklického kódu. Místo číselného základu „2“ se pra-

cuje se základem „256“.

Při kódování pomocí Reedova-Solomonova kódu vzni-

kají kódové řetězce vytvořené z pevného množství datových 

bajtů a  pevného množství zabezpečujících bajtů. Pokud 

se pracuje v GF(256), celkový počet bajtů v řetězci musí být 

nižší než 255. Typické provedení může použít kódový řetě-

zec o velikosti 240 bajtů, ze kterých je 224 datových a 16 

zabezpečovacích.

Zjednodušeně lze říci, že  počet bajtů, které lze 

pomocí Reedova-Solomonova kódu opravit je polo-

viční, než je počet použitých zabezpečovacích bajtů. 

Tento způsob opravy chyb je velice účinný pro svou 

nízkou nadbytečnost.

  Prokládání dat
Rozsáhlejší shluky chyb je možno efektivně korigovat 

při současném použití korekčních kódů a  prokládání. 

Posloupnost symbolů je ve  vysílači vhodným způsobem 

přeskupena a v přijímači opět vrácena nazpět. Shluky chyb, 

které se  vyskytly při přenosu, se  tak stanou chybami, pro 

které je možno použít postup pro korekci nezávislých chyb.

Blokové prokládání užívané pro blokové kódy spočívá

v  uspořádání L kódových slov do  řádků matice. Symboly 

jsou pak čteny po sloupcích a vysílány. V přijímači je sesta-

vena z  přijatých symbolů matice po  sloupcích a  po  řád-

cích pak čteme přijatou posloupnost symbolů. Hodnota L

se nazývá hloubka prokládání (depth).

Konvoluční prokládání využívá na vysílací a přijímací

straně L větví. Větve obsahují posuvné registry s  klesající 

délkou L–i, kde i je celé číslo od 1 do L. V přijímači je rov-

něž L větví s registry naopak rostoucí délky i–1 (možná je

i varianta, kdy ve vysílači je rostoucí délka a v přijímači kle-

sající). Registry jsou posouvány jednou za L časových jed-

notek. Časovou jednotkou je délka symbolu T.

Při použití prokládání je nutno uvážit přídavné 

zpoždění, které je způsobeno ukládáním symbolů 

do  paměti ve  vysílači i  v  přijímači. Pro aplikace cit-

livé na  zpoždění se  prokládání nepoužívá, nebo 

se  volí prokládání s  menší hloubkou prokládání. 

Konvoluční prokládání způsobuje při srovnatelné 

míře prokládání nižší zpoždění.

  Konvoluční kódy
Konvoluční kódování představuje další metodu používa-

nou pro zvýšení spolehlivosti přenosu nezávisle na  výše 

uvedených metodách zabezpečení. Označují se  prakticky 

podle jednoho ze způsobu vyjádření jako mřížkové (trellis) 

kódy (TC). 
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Pro dekódování konvolučních kódů se používá algoritmus,

který v roce 1967 odvodil Viterbi. Informační posloupnost

je konvolučně kódována ve výstupní posloupnosti. Přijatá

posloupnost se  bude od  vysílané lišit v  důsledku prů-

chodu komunikačním kanálem, kde působí rušení a šumy.

Dekodér má za  úkol obnovit i  při pozměněné kódované

posloupnosti původní informační posloupnost. 

Jako příklad kombinace více metod lze uvést zemské

digitální vysílání DVB-T. Zde je zařazen do vysílací cesty 

nejprve tzv. vnější kodér na principu RS kódu, následovaný 

bajtovým prokladačem. Dále je použit tzv. vnitřní konvo-

luční kodér, následovaný bitovým prokladačem. Teprve

pak je realizována modulační technika OFDM a přeložení

do  radiového pásma. Obdobné postupy jsou uplatněny 

u přípojek ADSL a systémů WiFi a WiMAX.

Vývoj kódovacích technik vedl k  nalezení pokročilých 

metod, jakými je tzv. turbokódování nebo LDPC (Low 

Density Parity Check) uplatňovaných u  družicových sys-

témů a digitální TV druhé generace.
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Druhým způsobem, jak uložit obrazová data, je využití

bezeztrátové komprese obrazu. To předpokládá, že uložíme

stejnou informaci, jako poskytují nekomprimovaná data

a žádnou informaci neztratíme. Mezi metody bezeztrátové

komprese patří např. Huff manovo kódování. Tento algo-

ritmus pracuje zjednodušeně tak, že přiřazuje jednotlivým

symbolům kódovací znaky podle tzv. kódovací abecedy.

Tato abeceda přiřadí symbolům, které se vyskytují nejčastěji,

nejkratší kódovací znak. U  obrazu se  velmi často využívá

i  kódování skupiny stejných pixelů, následujících bezpro-

středně po sobě, do několika znaků. Tyto metody jsou vyu-

žity zejména v obrazových formátech GIF, PNG, TIFF, popř.

u  formátu BMP s kompresí. Výhodou těchto algoritmů je

poměrně jednoduchá implementace, rychlost a zachování

původní informace po dekódování. Nevýhodou je, že počet

bajtů velmi závisí na  charakteru obrázku. U  málo detail-

ních obrázků, které obsahují souvislé plochy stejné barvy,

je úspěšnost komprese vysoká (může klesnout až na 10 %

z objemu původních dat). U obrázku s mnoha detaily tato

komprese často selhává.

Poslední možností, jak ukládat obrazová data nebo je pře-

nášet např. přes internet, je použití ztrátové komprese. Princip

spočívá v použití vhodné lineární transformace, která převede

dvojrozměrný (2D) signál do roviny transformace. Po transfor-

maci je možné efektivněji oddělit důležité informace v obraze

od  méně podstatných detailů. Nejznámějšími kompresními

metodami jsou metoda JPEG (Joint Photographic Experts

Group), která používá 2D diskrétní kosinovou transformaci

(Discrete Cosine Transform-DCT), a metoda JPEG2000, která 

využívá 2D vlnkovou transformaci (Discrete-Time Wavelet 

Transform-DTWT). Pro porovnání účinnosti komprese jsou 

na  obrázcích zobrazeny příklady. Na  obr. 1 vidíme původní 

obrázek, jehož velikost je 864,1 kB, na obr. 2 je tento obrázek 2

komprimován metodou JPEG a jeho velikost je 4,7 kB. Na obr. 

3 ho vidíme po komprimaci metodou JPEG2000 a jeho veli-

kost je rovněž 4,7 kB. Soubory formátu JPEG mají většinou 

příponu *.jpg (nebo dále *.jpeg, *.jfi f nebo *.jpe), soubory for-

mátu JPEG2000 mají příponu *.jp2 nebo *.j2c.

Souvislost mezi formáty JPEG a JPEG2000

pro kompresi statických obrázků
Při zpracování digitálních obrazových dat můžeme pracovat s různými formáty. Můžeme použít data nekomprimovaná, data 

zpracovaná metodou bezeztrátové komprese nebo data zpracovaná metodou ztrátové komprese. Například pro uložení nekom-

primovaného digitálního obrazu v 24bitovém jasovém rozsahu neboli 3 bajty na pixel s rozlišením 2048 x 1536 pixelů (což je 

běžné např. u digitálních fotografi í) potřebujeme přibližně 9 MB paměťového prostoru (3 x 2048 x 1536 = 9 437 184 B), a to ještě 

neuvažujeme hlavičku záznamu. Tento způsob záznamu dat reprezentuje např. formát BMP. Vidíme, že takto potřebujeme pro 

uložení velkou kapacitu paměti.

Obr. 1  Originální obrázek obsahující řadu detailů i souvislé 

plochy

Obr. 2  Originální obrázek je komprimován pomocí standardu 

JPEG

Obr. 3  Originální obrázek je komprimován pomocí standardu 

JPEG2000
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na  trh v  roce 1987 velký úspěch a  inspiroval výrobce

ke vzniku nových formátů na podobném principu, zvláště

pro kompresi signálu v  telekomunikacích a  v  interneto-

vých aplikacích. Práce na standardu JPEG započaly v roce

1982, ale mezinárodním standardem se stal až v roce 1992.

Prudký rozvoj celosvětové počítačové sítě Internet přispěl

k masovému používání standardu JPEG jako prakticky jedi-

ného standardu pro přenos digitálních fotografi í. Ovšem

nevýhody formátu JPEG jsou zřetelné na první pohled (viz

obr. 2). Nepracujeme s celým obrazem, ale s jeho segmenty 

o velikosti 8 x 8 pixelů. Veškeré operace včetně 2D diskrétní

kosinové transformace jsou soustředěny na poměrně malou

plochu ve  srovnání s  celým obrazem a  vlastnosti dílčích

segmentů se  mohou výrazně lišit. Zejména při vysokém

stupni komprese (1:30 a  více) se  setkáváme s  blokovými

artefakty. Ty značně znehodnocují komprimovaný obraz.

To se snažíme částečně odstranit fi ltrem, který vlastně roz-

mazává hrany, a  tím vyrovnává nerovnoměrné rozložení

intenzit jasu sousedních bloku. Problém je řešen za  cenu

znehodnocení obrazu, protože fi ltrace vede k  degradaci

ostrých hran. Přesto jsou tyto postupy populární u  kom-

prese videosignálu, kdy většina grafi ckých karet přímo pod-

poruje tyto metody na  hardwarové úrovni (přes rozhraní

OpenGL/DirectX). Další nevýhodou je, že  nelze provést

přesnou rekonstrukci obrazu, pokud nám nějaká informace

o obraze chybí.

Standard JPEG2000 byl vyvinut společně organizací

ISO (Interantional Organization for Standardization)

a  IEC (International Electrotechnical Commission) a  je

popsán v normě ISO/IEC 15444) v řadě doporučení ITU-T

T.800 až T.829 (International Telecommunication Union).

Používá místo 2D diskrétní kosinové transformace 2D

dyadickou časově diskrétní vlnkovou transformaci (2D

DTWT). Důvody, proč se zatím standard JPEG2000 příliš 

neprosazuje, spočívají v  licenci, kterou je standard vázán, 

v  malé podpoře v  nejpoužívanějších grafi ckých progra-

mech a  ve  stále se  zvětšující kapacitě paměťových médii, 

které umožňují standardu JPEG stále přežívat. V budoucnu 

by mohlo dojít ke  změně hlavně v  souvislosti s  videozá-

znamem typu HD (High Defi nition), kde standardy JPEG 

dosahují maxima svých možností.

  Základní princip standardu JPEG
Základní princip ztrátové komprese standardu JPEG spo-

čívá ve  využití diskrétní kosinové transformace (DCT), 

která má kmitočtovou reprezentaci obrázku (2D spektrum) 

značně zhuštěnu do jednoho místa, a tím pádem lze velkou 

většinu DCT koefi cientů zanedbat. Zjednodušené schéma 

DCT ztrátové komprese obrazů je možné vidět na obr. 4.

Kvantizační matice je nastavena tak, že  vybere pouze 

ty kmitočtové DCT složky, které mají hodnotu větší než 

zvolený práh a  ostatní složky jsou následně vynulovány. 

Podrobnější popis algoritmu JPEG je uveden v pramenu [1]. 

Protože existuje více typů diskrétních kosinových transfor-

mací (celkem 8 typů), tak se v tomto případě nejvíce pou-

žívá typ II [2]. Při zpracování barevných obrázků se nejprve 

barevný prostor RGB (Red, Green, Blue) převede na model 

YCbCr (Y vyjadřuje jas a Cb a Cr jsou barevné složky). To 

je také z  toho důvodu, že  lidské oko je více citlivé na  jas 

(složka Y) než na barevné složky. Tím lze vyjádřit barevné 

složky s  menší přesností než jas. Jak již bylo řečeno, tak 

se u standardu JPEG nepracuje s celým obrazem, ale s bloky 

o velikosti 8 x 8 pixelů. Při vysokých kompresních pomě-

rech se objevují blokové artefakty, zvláště v případě, když 

obrázek obsahuje hodně detailů. To byl také důvod, proč 

místo diskrétní kosinové transformace se  začala používat 

vlnková transformace a vznikl nový standard JPEG2000.

původní 

data

kódovaná 

data

koefi cienty

DCT

kvantizační 

matice

transformovaná 

a kvantovaná data
1 0 1 1 0 1 0 1 . . . . . . .

rozklad

na bloky 

8 × 8 pixelů

diskrétní kosinová

transformace

numerická 

komprese
uložení

zakódovaný blok

x

Obr. 4  Základní schéma ztrátové komprese s DCT (princip standardu JPEG)



15
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

k
ó

d
o

v
á

n
í

2DP

2DP

2HP

rozměr

obrázku

N1/2 × N2

rozměr obrázku

N1 × N2

rozměr obrázků

N1/2 × N2/2

CACC

CHCC

2HP

2DP

2HP

rozměr

obrázku

N1/2 × N2

rozměr obrázků

N1/2 × N2/2

CV

CDCC

s[n1,n2]

ZPRACOVÁNÍ 

PO ŘÁDCÍCH

ZPRACOVÁNÍ 

PO SLOUPCÍCH

Obr. 5  Blokové schéma jednoho stupně rozkladu dyadické časově diskrétní vlnkové transformace, která je realizována 

pomocí banky půlpásmových zrcadlových číslicových fi ltrů typu dolní propusti (DP) a horní propusti (HP)

PRVNÍ STUPEŇ DCT

DRUHÝ STUPEŇ DCT TŘETÍ STUPEŇ DCT

zpracování

po řádcích

zpracování

po sloupcích

DP3 - DP3

DP3 - HP3

DP2 - DP2 HP2 - DP2

HP1-DP1

DP2 - HP2 HP2 - HP2

DP1-HP1 HP1-HP1

HP2 - DP2

HP1-DP1

DP2 - HP2 HP2 - HP2

DP1-HP1 HP1-HP1

DP HP

DP1 - DP1 HP1 - DP1

DP1 - HP1 HP1 - HP1

Obr. 6  Výpočet 2D DTWT postupně zpracováním řádků matice a pak sloupců pro tři stupně rozkladu
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Podobně jako v jednorozměrném případě, tak pro zpra-

cování obrazu jako dvojrozměrného signálu existují tři

typy vlnkových transformací. Jedná se  o  dvojrozměr-

nou spojitou vlnkovou transformaci (2D CWT), dvoj-

rozměrnou dyadickou diskrétní vlnkovou transformaci

(2D DWT) a dvojrozměrnou dyadickou časově diskrétní 

vlnkovou transformaci (2D DTWT) [4]. Připomeňme, 

že  u  prvních dvou typů vlnkových transformací jsou

dvojrozměrné vlnkové a měřítkové funkce spojité funkce

dvou proměnných, kdežto v  třetím případě se  již jedná

o  dvojrozměrný diskrétní signál. Také lze nalézt spoji-

tost mezi vlnkovou transformací a  bankou půlpásmo-

vých zrcadlových lineárních číslicových filtrů s perfektní

rekonstrukcí (Quadrature Mirror Filter, QMF). Existují

dva přístupy interpretace vlnkové transformace pomocí

číslicové filtrace. V  případě neseparovatelné vlnkové

transformace (nelze samostatně zpracovávat hodnoty 

zvlášť po sloupcích a zvlášť po řádcích matice.) musíme

provést 2D konvoluci zpracovávaného obrazu s dvojroz-

měrnými číslicovými filtry. Naštěstí ve  většině případů

je možné použít 2D vlnkovou transformaci, kterou lze

separovat. To znamená, že  lze převést dvojrozměr-

nou filtraci na  dvě jednorozměrné filtrace po  řádcích

a po sloupcích matice, která popisuje 2D obraz. Na obr. 5 

vidíme blokové schéma pyramidového algoritmu, který 

realizuje 2D dyadickou časově diskrétní vlnkovou trans-

formaci (2D DTWT).

Je možné připomenout, že  mateřská vlnka a  její

modifikace (posunutí a  roztažení) představuje vlastně

impulzní charakteristiku horní propusti a  měřítková

funkce realizuje impulzní charakteristiku dolní propusti

v různých stupních rozkladu. Nejprve je tedy provedena

číslicová filtrace po  řádcích, a  pak po  sloupcích matice

obrazu. Dostaneme čtyři druhy koeficientu: aproximační

koeficienty cA, horizontální koeficienty cH, vertikální

koeficienty cV a diagonální koeficienty cD. Kruhové bloky 

s  šipkou dolů a  dvojkou označují operaci podvzorko-

vání (decimace) dvěma (vzorkovací kmitočet je snížen

na polovinu tím, že je vynechán každý sudý vzorek sig-

nálu). Po  zpracování koeficientů (prahování, kódování,

přenosu apod.) je provedena rekonstrukce analogicky 

přesně opačným způsobem. Místo podvzorkování s čini-

telem 2 je při rekonstrukci použito nadvzorkování (inter-

polace) opět s  činitelem 2. Pomocí operace nadvzorko-

vání s činitelem 2 je vzorkovací kmitočet dvakrát zvýšen.

Pro urychlení výpočtu se  ve  standardu JPEG2000 pou-

žívá algoritmus FLWT (Fast Lifting Wavelet Transform).

Impulzní charakteristiky číslicových filtrů se  v  bance

rozdělí na více částí, čímž je dosaženo snížení výpočetní

náročnosti a paměťových nároků. Na obr. 6 vidíme způ-6

sob rozkladu originálního obrázku pomocí postupného

zpracování podle řádků a  podle sloupce matice, která

daný obrázek reprezentuje.

  Porovnání vlastností standardů JPEG a JPEG2000
Ačkoliv standard JPEG byl po svém zavedení na trh velmi 

úspěšný, tak postupem času se ukázaly jeho některé nedo-

statky, které např. vyžadují interaktivní multimediální apli-

kace. Zavedením vlnkové transformace DTWT umožnilo 

vývoj nového standardu JPEG2000. Jeho hlavní nevýho-

dou v  porovnání se  standardem JPEG je zatím jeho slo-

žitost a  výpočetní náročnost. Zhruba lze říci, že  standard 

JPEG2000 je asi 30krát složitější než standard JPEG [1]. 

To bude ještě vyžadovat nemalé úsilí při vývoji speciál-

ních architektur VLSI, využití podobnosti dat apod. Toto 

úsilí ovšem určitě stojí za  to, protože vlastnosti standardu 

JPEG2000 významně převyšují vlastnosti standardu JPEG. 

Vykazuje vysokou kvalitu obrazu a poměru signálu k šumu 

(Peak Signal to Noise Ratio, PSNR) při velmi nízkých přeno-

sových rychlostech (pod hranicí 0,25 bitů/pixel). Umožňuje 

komprimovat a dekomprimovat obrázky s  různými dyna-

mickými rozsahy pro každou složku. Ačkoliv stanovený 

rozsah pro každou složku barevného obrazu je od 1 do 16 

bitů, tak systém pro správu datového toku umožňuje vyu-

žití přesnosti až 38 bitů. Velikost obrazu může být v rozsahu 

(232 – 1) x (232 – 1) a maximální počet obrazových složek 

může být až 214. Tyto vlastnosti jsou např. vhodné pro práci 

se satelitními snímky nebo pro zpracování astronomických 

obrázků. Také standard umožňuje zobrazování vybraných 

částí obrázků s vyšší přesností. Při přenosu obrázků v tele-

komunikačních kanálech dochází k  degradaci obrázků 

šumem a  rušením. Standard JPEG2000 vykazuje velkou 

robustnost vůči bitovým chybám a je schopen v kódových 

blocích chyby detekovat a opravovat. Také umožňuje zabez-

pečení obrázků pomocí vkládání vodoznaků, otisků prstů 

apod. Předpokládá se jeho široké využití pro internet, digi-

tální fotografi i, archivaci, obrazové databáze, pro satelitní 

přenos, mobilní komunikace, e-komerce apod.

Článek vznikl v  rámci řešení výzkumného záměru 

MSM0021630513.

Prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.,

Ústav telekomunikací FEKT

VUT v Brně
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Chytré sítě pro chytrá zařízení

 Od  počátku dubna změnila společnost Nokia Siemens

Networks svoje sídlo v  Praze a  v  zápětí bylo ohlášeno

Vaše jmenování Country Directorem. Jaká je pozice 

NSN na  současném telekomunikačním trhu ve  světě 

a v ČR, kdo jsou hlavní zákazníci?

Se  svým zaměřením na  inovace a  udržitelný rozvoj

poskytujeme kompletní portfolio mobilních, fixních

a  konvergovaných síťových technologií. Stejně tak 

poskytujeme profesionální služby, včetně konzultací,

systémové integrace, budování sítí, údržby a  řízených

služeb. Jsme jedna z  největších společností v  oblasti

telekomunikačního hardwaru, softwaru a  profesionál-

ních služeb na  světě. Působíme ve  150 zemích a  své

hlavní sídlo máme ve  finském Espoo. Po  celém světě

dodáváme naše technologie 322 GSM a  209 EDGE

operátorům, kteří dohromady obsluhují 2,1 miliardy 

účastníků. Technologii WCDMA/HSPA dodáváme 172

zákazníkům. Osmi operátory jsme byli vybráni jako

dodavatel technologie rádiové části sítě LTE, což je

v současné době nej více ze všech dodavatelů.

V  České republice zaměstnáváme přibližně 120 lidí

a  koncem března jsme se  přestěhovali do  moderní

budovy v komplexu River City na břehu Vltavy v Praze

8. Mezi nejnovější projekty Nokia Siemens Networks

v České republice patří rozšíření a modernizace mobil-

ních širokopásmových sítí pro společnosti Telefónica O2

a T-Mobile. V oblasti fixních telekomunikací firma zajis-

tila rozšíření sítě pro České Radiokomunikace a umož-

nila této společnosti nabízet moderní datové komuni-

kační služby.

  Můžete připomenout historii vzniku konsorcia Nokia 

Siemens před třemi lety?

Nokia Siemens Networks vznikla 1. dubna 2007. Došlo

k fúzi divizí Nokia Networks a Siemens Communications,

tedy divizí, které se zabývají mobilními, fi xními a konvergo-

vanými síťovými technologiemi. Nokia Siemens Networks

je samostatná společnost, akcionáři jsou Nokia a Siemens

a  fi rma se  konsoliduje do  fi nančních výsledků Nokia

Corporation.

  Jaké jsou Vaše vize a předsevzetí pro nejbližší období?

Naším cílem je neustálé prohlubování spolupráce s teleko-

munikačnímí operátory v  České republice tak, abychom

přispěli k  zajištění stále kvalitnějších služeb pro koncové

zákazníky. V tomto směru se hodláme soustředit především

na zdejší operátory. Moderní řešení a široké portfolio ser-

visních činností Nokia Siemens Networks značnou měrou

přispěje našim partnerům k  přechodu na  nové generace

sítí. Česká republika je jedním z nejrozvinutějších teleko-

munikačních trhů v regionu a poptávka po datových služ-

bách v zemi stále roste.

  Potřeba nových technologií v  oblasti mobilních sítí je 

vyvolána nástupem tzv. chytrých terminálů (smart 

devices) typu iPhone a  rostoucím objemem datového 

provozu. Můžete tento trend kvantifi kovat?

Odhadujeme, že v roce 2011 bude 50 % zatížení mobilní 

sítě generováno hlasovými službami a  dalších 50 % 

datovými službami. Podíváme-li se však do roku 2015, 

pak více než 85 % zatížení mobilní sítě bude genero-

váno datovými službami, z  toho 49 % mobilními tele-

fony. Dochází k velkému nárůstu přenášeného objemu 

dat a  to s  sebou samozřejmě nese požadavky na kapa-

citu mobilní sítě.

Aleš Voženílek, nově jmenovaný Country Director společnosti 

Nokia Siemens Networks pro ČR

Podíváme-li se  na  prodej tzv. chytrých telefonů, odhadu-

jeme v  roce 2010 (oproti roku 2009) růst o  33 %. Prodej 

chytrých telefonů v  roce 2013 bude představovat 43 % 

všech prodaných telefonů.

Široká nabídka tzv. always on aplikací generuje značný 

nárůst přenášených dat a v dohledné budoucnosti se před-

pokládá každoroční zdvojnásobení. 

Nokia Siemens Networks (NSN) je přední světový poskytovatel technologií pro 

telekomunikační služby. S čerstvě jmenovaným Country Directorem pro ČR Alešem 

Voženílkem, absolventem ČVUT a  Sheffi  eld Hallam University ve  spolupráci 

s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, jsme si při příležitosti jeho 

jmenování povídali o trendech v telekomunikačních sítích nové generace.
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plikace YouTube na chytrém telefonu spotřebuje stejnou kapa-

citu mobilní sítě jako simultální posílání 500 tisíc zpráv SMS.

  Jaké technologie a  služby nabízíte v  oblasti fi xních 

a konvergovaných sítí?

Konvergenci sítí můžeme pojmout z  několika hledi-

sek, jednak je to přibližovaní technologií pro mobilní

a pevné hlasové služby, konvergence tradičních modelů

standardních post-paid tarifů a  předplacených služeb

a  zejména, což je spojeno s  nárůstem datového pro-

vozu, přechod hlasových služeb od  tradičních systémů

k paketovému přepojování v rámci IP. Z našeho pohledu

hlavním motivačním prvkem je, a  nutno podotknout,

že vždy byl, internet.

Nokia Siemenes Networks se  snaží tyto trendy sledo-

vat, ale i spolu - vytvářet a budovat společně s poskytova-

teli komunikačních služeb systémy sítí nové generace, kde

základem je širokopásmový datový tok, solidní přístu-

pová síť a  samozřejmě „Core“, který nad základní široko-

pásmovou datovou službou zajišťuje další služby, hlasové

či obrazové. Naše řešení umožňují využití protokolu SIP

jak v mobilní, tak i v pevné síti. V  této oblasti se v rámci

naší divize Business Solutions (BSO) zaměřujeme zejména

na tzv. soft switch řešení, systém IMS a systémy inteligent-

ních sítí nové generace.

Samozřejmě nadále vyvíjíme a nabízíme řešení pro pře-

nosové sítě a  přístupové, optické i  metalické transportní

systémy na  bázi technologií DWDM, ATM či SDH, mik-

rovlnné systémy, řešení pro IP transportní a  přístupové

sítě, kde spolupracujeme s jedním s hlavních hráčů Juniper

Networks například na řešení přímého ethernetového pří-

stupu (sítě L2/L3).

Možná bych se v této souvislosti ještě obrátil do nedávné

minulosti a připomněl i dvě z hesel, která jsme razili na pře-

lomu tisíciletí: „Voice goes Wireless“ a  „Internet goes

Mobile“. Myslíme si, že naše predikce se v této době stává

skutečností.

V oblasti servisních činností nejen budujeme sítě a výše

uvedená řešení, ale zaměřili jsme se  i  na  tzv. Managed

Services, či chcete-li outsourcování služeb. V  této oblasti

jsme schopni de facto převzít značnou část činností provozu

a údržby sítě operátora tak, aby se operátor mohl zaměřit

na koncové uživatele. Samozřejmě jsme připraveni budovat

a provozovat sítě plně „na klíč“. Třeba i v České republice,

v případě, že by vznikl prostor pro další operátory.

  Na lednové konferenci Milníky digitalizace představila 

NSN svoje kompetence i  ambice pro využití „digitální 

dividendy“. Jaké aktivity v této oblasti v ČR v současné 

době probíhají?

Digitální dividenda se týká celé Evropy. Vzhledem k pře-

chodu na  digitální televizní vysílání se  očekává využití

části pásma UHF 790 až  862 MHz dnešní analogové

televize (kanály 61 až  69) mobilními komunikačními

sítěmi. Očekáváme rozvoj kvalitativně nových služeb

zákazníkům, jež jsou spojeny s tématem rozvoje široko-

pásmového internetu. NSN je technologicky připravena

pro rozvoj sítě LTE v tomto frekvenčním pásmu. Věříme, 

že o uvolněné frekvence bude mezi stávajícími i potenci-

álními operátory velký zájem.

  Co je obsahem a  jaký je průběh projektu testovacího

provozu technologie LTE v  Telefónica O2 v  ČR? Kdy 

bude tento projekt fi nálně vyhodnocen?

Koncem loňského roku se Nokia Siemens Networks dostala 

do užšího výběru společnosti Telefónica pro účast v testu tech-

nologie Long Term Evolution (LTE), který probíhá přibližně 

v šesti zemích Evropy a Latinské Ameriky. Během šestiměsíč-

ního testování společnost Nokia Siemens Networks představí 

své end-to-end LTE řešení a umožní operátorům nabídnout 

jejich zákazníkům zcela nové mobilní zkušenosti a zážitky.

  Jaké jsou hlavní přednosti chytrých sítí nové generace?

Technologie LTE výrazně zlepšuje uživatelské možnosti 

v oblasti mobilních datových aplikací díky datové propust-

nosti, podstatně snížené latenci a  špičkovým rychlostem 

přenosu dat až  do  173/58 Mb/s (downlink/uplink). LTE 

podporuje mobilní širokopásmový přístup pro takové apli-

kace, jako jsou prohlížení internetových stránek, e-mail, 

sdílení videa, stahování hudby a mnoho dalších. Tyto služby 

buď mohou být poskytovány operátorem, nebo mohou být 

zpřístupněny třetím stranám přes internet.

Navíc „plochá“ architektura sítě, která je nákladově efek-

tivní, podporuje mobilní širokopásmové multimediální 

služby při extrémně vysokých přenosových rychlostech, a je 

tak připravena na  zpracování předpokládaného stonásob-

ného růstu provozu dat.

  Můžete popsat Vaši představu, jak bude vypadat typický 

chytrý terminál mobilní sítě (LTE) např. v  roce 2015. 

Bude nabízet i klasické funkce hlasové komunikace?

Na to není až tak jednoduchá odpověď. Ono „typický“ totiž 

už zdaleka nebude tak typické jako nyní. V současné době je 

typickým terminálem mobilní telefon. S nástupem LTE však 

už žádný typický terminál nebude. Kromě mobilních tele-

fonů se totiž stanou běžnými terminály také netbooky nebo 

tou dobou spíše již tablety, notebooky, automobily, budovy, 

spotřební elektronika a možná už i některé domácí spotře-

biče. Hlasová komunikace v sítích LTE určitě bude i nadále 

existovat a troufám si říci, že bude existovat i za dalších dva-

cet let. Jen bude, čistě z technologických důvodů, vedena přes 

IP protokol, neboť LTE už nezná komunikaci prostřednic-

tvím přepojování okruhů, jak ji nabízí ještě dnes sítě UMTS.

  Na čem pracují Smart Labs společnosti NSN?

Smart Labs mají zlepšit možnosti každodenního využí-

vání chytrých zařízení a  budou fungovat ve  dvou labo-

ratořích – jedna ve  fi nském Espoo a  druhá v  texaském 

Dallasu ve  Spojených státech amerických. Cílem je zlep-

šit využitelnost širokopásmového internetu na  mobilních 

zařízeních a  podpořit ekosystém mobilního internetu 

pro sítě 3G a  očekávané sítě LTE. Laboratoře Smart Labs 

se zaměří na optimalizaci spolupráce mezi chytrými zaří-

zeními, mobilními aplikacemi a  sítěmi. Laboratoř Smart 

Lab ve Finsku již započala výzkum dnešních chytrých zaří-
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Laboratoř v Dallasu svou činnost zahájí letos v létě a začne

se  specializovat na  sítě LTE, které se mohou dočkat zave-

dení v Severní Americe již koncem roku 2010.

  A co trendy v oblasti komunikace M2M?

Česká republika dosahuje 130 až 140% penetrace mobilních

zařízení měřeno počtem aktivních SIM karet. To je velmi

vysoké číslo a  další významný nárůst počtu uživatelů

mobilních hlasových služeb již nelze očekávat. Velký poten-

ciál trhu je však v oblasti komunikace M2M (Machine to

Machine) například zabezpečovacích zařízení nebo v rámci

projektu EU eCall (automobily vybavené černou skříň-

kou, která v  případě nehody odešle informace o  nehodě

prostřednictvím mobilní sítě). Další oblastí, na které NSN

v současné době spolupracuje a kde provádí testy ve spolu-

práci s mobilními operátory a dodavateli vody, tepla, plynu

a elektřiny, je komunikace inteligentních měřicích přístrojů

pro měření spotřeby nejen pro účely sběru naměřených

hodnot a fakturace, ale i pro další rozvoj těchto služeb smě-

rem ke  schopnosti nabídnout různé fl exibilní tarify nebo

vzdálené aktivace/deaktivace odběrného místa.

  Jak ovlivní koncová zařízení „smart devices“ náš životní styl?

U těch stávajících zařízení, která už operují v sítích UMTS, 

jako jsou telefony, netbooky apod., se toho až tolik nezmění. 

Jen zde bude více videa, her on-line a hlavně více služeb. 

A  fenoménem současnosti je samozřejmě navigace. Velké 

změny přijdou až  u  těch zařízení, která nyní pracují off -

line, zejména u  automobilů. Cestování novým automo-

bilem bude v  roce 2015 o  dost jiné, než jaké je v  novém 

automobilu nyní, v roce 2010. Než se ale LTE automobily, 

které nabízejí služby jako IPTV, VoD, hry on-line multipla-

yer, on-line update fi rmwaru řídicí jednotky atd., masově 

rozšíří, bude to, vlivem délky životního cyklu v automobilo-

vém průmyslu, trvat ještě nejméně dalších pět let.

  V  souvislosti s  nástupem chytrých mobilních sítí LTE 

(Long Term Evolution) se  někdy používá parafráze 

„Long Term Expectations“. Jak dlouho budeme podle 

Vašeho názoru žít v očekávání zavedení těchto techno-

logií v ČR?

Exponenciální nárůst přenosu dat můžeme pozorovat již 

nyní a  předpokládaný začátek zavádění technologie LTE 

odhadujeme v roce 2012.

  Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.

RNDr. Petr Beneš
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Začátky UMTS byly těžké,

ale výhledy už jsou radostné 
První nasazení UMTS před několika lety přineslo operátorům a jejich zákazníkům určité zklamání. Byl standard špatný? Okol-

nosti nepříznivé? Očekávání nereálná? Může být zajímavé vrátit se do historie a podívat se, v čem je dnešní UMTS jiné než 

heroické pokusy ze začátku dekády

V  létě 1991 byla ve  Finsku komerčně spuštěna první síť 

GSM. Do dvou let používal GSM milion zákazníků ve 48

zemích, což bylo na  tu dobu fantastické číslo. Na  druhé

straně Atlantiku se  činil D-AMPS. Mobilním světem –

nebo tím, co za něj tehdy bylo považováno – se přehnala

vlna digitalizace, která pro všechny praktické potřeby 

na  dlouhou dobu vyřešila problém mobilního přenosu

hlasu. S  přenosem dat to ale bylo jiné. Do  GSM specifi -

kace byl sice časem doplněn rychlý přenos dat po přepo-

jovaných okruzích (HSCSD), jakož i  mechanismus pro

paketové přenosy (GPRS), ale stále to nebylo ono. Mobilní

sítě dokázaly držet krok s vytáčeným přístupem v pevné

telefonní síti, ale bylo jasné, že z dlouhodobého hlediska

to bude chtít od základu nově navrženou síť nebo alespoň

její radiovou část.

Státní i komerční organizace v  různých koutech světa

sezvaly vývojáře a daly se do díla. Protože analogové sys-

témy představovaly první generaci mobilních sítí a jejich

digitalizací vznikla generace druhá, měl být výsledkem

vývojového a standardizačního úsilí vznik sítí třetí gene-

race (3G).

Jedním z prvních problémů, který bylo zapotřebí vyře-

šit, bylo nalezení vhodných frekvenčních pásem, ve  kte-

rých by mohla nová technologie pracovat. Z  dobrých

důvodů měla být nová technologie dle možností celosvě-

tově univerzální. A  s  tím byla potíž. Ve  snaze – a nutno

říci, že velmi úspěšné – o prosazení jednotného standardu

GSM mu totiž Evropa bez ohledu na  technologickou

neutralitu vyhradila celé pásmo 900 MHz a záhy monopol

GSM rozšířila i do celého pásma 1800 MHz. Projekt GSM

byl v  porovnání s  předchozími roztříštěnými národními

technologiemi fenomenálním úspěchem, který ve značné

části světa zformoval mobilní telefonování v podobě, kte-

rou dnes známe. Že jeho direktivní prosazení mělo i stinné

stránky, se projevilo až s odstupem času.

Světová radiová konference (WRC-92) v  únoru roku

1992 identifi kovala pro budoucí systém UMTS/IMT-

2000 kmitočtová pásma (FDD) 1885 až 2025 MHz a 2110

až  2200 MHz. Záhy začalo být zřejmé, že  to s  univer-

zálností Univerzálního Mobilního Telekomunikačního

Systému nebude tak horké, protože pásmo 2,1 GHz není

a v dohledné době nebude volné v USA a některých dalších

zemích. Skutečnou univerzalitu pro UMTS tak po mnoha

letech přinesly až telefony podporující několik kmitočto-

vých pásem (850/900/1900/2100 MHz).

Na  počátku devadesátých let zadala (a  fi nancovala) 

Evropská komise několik výzkumných projektů vztahu-

jících se k nové generaci mobilních sítí. Projekty pokro-

čilých technik kódového a  časového multiplexu byly 

následně zastřešeny iniciativou FRAMES (Future Radio

Wideband Multiple Access System), od které vedla cesta 

k  vlastní standardizaci UMTS, které se  zprvu chopil 

Evropský institut pro telekomunikační standardy (ETSI).

Převážilo mínění, že by nová generace sítí měla být zalo-

žena na CDMA, ale názory na  to, jak konkrétně to udě-

lat, se  mezi zájmovými skupinami pochopitelně různily. 

USA a  Jižní Korea měly v  komerčním nasazení CDMA 

sítí časový náskok, ale z hlediska dosahovaných parame-

trů patřily sítě standardu IS-95/CdmaOne jen k  druhé 

generaci. Výrobci ale nelenili a  pracovali na  verzi nazý-

vané CDMA2000, která kritéria 3G splňovala. V Japonsku 

se  operátor NTT DoCoMo pustil do  projektu FOMA, 

pro který byla vyvíjena varianta CDMA s  šířkou kanálu 

5 MHz. Pro odlišení od  CdmaOne/CDMA2000 s  kaná-

lováním 1,25 MHz se ujal název širokopásmové CDMA, 

tj. WCDMA. Čína hlasitě hovořila o vlastním standardu 

CDMA a ačkoli se zjevně více hovořilo, než reálně vyví-

jelo, bylo s  ohledem na  velikost a  rozvoj čínského trhu 

dobré naslouchat.

Právě technologii WCDMA si  ETSI nakonec vybral 

za  základ UMTS. Japonci ovšem na  nic nečekali a  bez 

ohledů na  kompatibilitu síť FOMA s  náskokem spustili 

roku 2001 před plnou implementací UMTS Release 99 

specifi kace (navzdory názvu uvolněné o  rok později). 

Dnes to má již jen historickou důležitost, protože úpravy 

potřebné pro interoperabilitu s  evropským UMTS byly 

zavedeny dodatečně.

Otázka, zda použít frekvenční (W-CDMA) nebo 

časový (TD-CDMA) duplex, byla roku 1998 v  Paříži 

vyřešena zahrnutím obou variant do  jednoho standardu 

UMTS s tím, že trh ukáže. Dnes už víme, že ukázal, a to 

sice na  FDD verzi, protože TDD přináší u  celoplošných 

sítí některé nepříjemné problémy.

Koncem roku 1998 založily regionální standardizační 

organizace projekt pro 3G partnerství – 3GPP, který 

se ujal dalšího vývoje specifi kace a pod svá křídla převzal 

i další rozvoj GSM. Ze  stejného roku pochází také důle-

žité rozhodnutí EU, které po  členských státech požaduje 

umožnění koordinovaného zavedení UMTS nejpozději 

do roku 2002.

Navzdory deklarované univerzálnosti UMTS se  vývoj 

konkurenčních technologií nezastavil, takže si  z  hle-

diska Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) IMT-

2000 status mimo UMTS vydobylo i CDMA2000, čínské 

TD-SCDMA a  jako výsledek politických tahanic i  z  hle-

diska 3G diskutabilní EDGE a DECT. Dodatečně k IMT-

2000 standardům přibyl i TDD WiMAX.

Použití pásma 2,1 GHz v Evropě bylo jasné. Zbývalo při-

dělit licence konkrétním operátorům. Na tuto etapu roz-

voje UMTS dodnes fi nanční ředitelé telekomunikačních 
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v  hlase – pokud vzpomínky vůbec připustí. Frekvenční

aukce na velkých trzích Evropy – hlavně ve Velké Británii

a v Německu – totiž probíhaly ve stínu investičního pozdvi-

žení a rozkvětu teorií o nové nevídané ekonomice, kterým

se později dostalo označení internetová bublina. Protože

téměř vše, co mělo co do  činění s  internetem, na  burze

rostlo a UMTS měl být taky internet a navíc mobilní, pro-

běhl o licence hořký a zarputilý souboj, který ceny vyhnal

do astronomické výše. Britské licence přišly na nějakých

570 USD na  obyvatele a  Německo na  tom s  551 USD

nebylo o mnoho lépe. Itálie, Nizozemí a Francie skórovaly 

v  rozmezí 152 až  218 USD. Pak už ceny padaly, protože

se ukázalo, že i pro velmi novou a vzrušující internetovou

ekonomiku platí velmi stará a přízemní pravidla. 

K pochybám o fi nanční návratnosti se přidaly technické

potíže. Relativně bezproblémové nasazení GSM nastavilo

laťku očekávání velmi vysoko. Málokdo si  uvědomoval,

že  GSM začínalo na  zelené louce, telefony nemusely být

zpětně kompatibilní s  předchozím standardem, radiové

rozhraní bylo řádově jednodušší, k  předávání hovoru

docházelo jen v rámci jedné technologie a hlavně – i zpo-

čátku špatně vyladěný digitální systém pro většinu zákaz-

níků představoval výrazné zlepšení v porovnání s chrchla-

jícími analogovými telefony. Zkušenost prvních pionýrů

UMTS naopak zpravidla spočívala v tom, že telefon v ruce

pálil, na noc musel do nabíječky, přenos dat byl jen margi-

nálně rychlejší než u telefonu s možností EDGE, ale zato

se hovory přerušovaly o dost častěji.

Ohledně rychlostí také zavládlo pozoruhodné nedorozu-

mění. Uživatelé si  to nemusí uvědomovat, ale většina tech-

nologických platforem v  rychle se  rozvíjejících oborech je

navrhována před tím, než je jasné, jaké služby na nich budou

poskytovány, a  velmi dlouho předtím, než je jasné, které

z těch služeb budou komerčně úspěšné. Když se dnes vrátíme

k  dokumentům z  devadesátých let, je jasné, že  se  mnoho

rozumovalo o  různých třídách služeb – garantovaných

i best eff ort, a všelijak profi lovaných přenosech, přepojování

okruhů, synchronních přenosech, přepojování paketů apod.

a ve specifi kaci tomu odpovídají technická udělátka dosahu-

jící toho či onoho. Rozšířen byl názor, že když už se jednou

navrhne efektivní radiové rozhranní, bylo by škoda je omezit

jen na  tradiční venkovní makrosíť. Do  toho se motal opti-

mismus devadesátých let ohledně družicových mobilních

sítí. Cílové parametry pro UMTS tedy vypadaly nějak takto:

•  144 kb/s pro venkovské oblasti mimo budovy 

(pozemní síť nebo družicová varianta UMTS),

•  384 kb/s pro městské oblasti mimo budovy (pozemní síť),

•  2048 kb/s pro mikrobuňky v budovách.

Postupně se  ukázalo, že  rozvoj WiFi, cenové parametry 

infrastruktury UMTS a  dodnes nedořešené technické

obtíže při koexistenci mikro/femto a  makro sítě UMTS

úvahy pro začátek redukují na klasickou pozemní síť, která

zákazníkům doručí 384 kb/s v dobrém radiovém pokrytí

a přiměřeně méně ve špatném. Navzdory tomu byla oče-

kávání stále nastavena na „až dva megabity“.

Dohromady vzato si  v  počátcích éry UMTS telekomuni-

kační průmysl nadělil pořádnou dávku problémů. Srážka 

prvních sítí UMTS s realitou ale vedla k horečné standar-

dizační i  organizační aktivitě, která během několika let 

přetvořila UMTS ve výbornou a velmi dobře použitelnou 

technologii:

 •  Zavedení dalších frekvenčních pásem. Řada feno-

ménů, které operátorům UMTS a zákazníkům ztrp-

čují život, není důsledkem nedostatků technologie

UMTS, ale prostě špatného pokrytí daného tím,

že  na  frekvenci 2,1 GHz se  radiový signál v  porov-

nání s nižšími frekvencemi nejen hůře šíří v prostoru,

ale také hůře proniká do budov. Zlepšení (a zlevnění

výstavby sítě) může přinést využití jiných frekvencí.

V  některých zemích jsou již sítě UMTS v  pásmech

850 nebo 900 MHz v  provozu. EU po  dlouhém

váhání také konečně zrušila frekvenční monopol

GSM, i  když faktické reorganizování spektra nutné

k zavedení UMTS vedle GSM je velmi složité a nena-

stane hned. V úvahu přichází i využití frekvencí tzv.

digitální dividendy.

 •  Úprava a  další rozvoj specifi kací UMTS podle sku-

tečného zájmu o  služby. Ukázalo se, že  z  řady psy-

chologických a  ergonometrických důvodů video-

hovory nejsou a  už asi ani nebudou tím tahounem

nasazení UMTS, za  kterého byly pokládány. S  tím,

že  padla možnost nasadit UMTS v  režimu podob-

nému WLAN, nejsou příliš podstatné „garanto-

vané“ třídy služeb, protože v makrosíti s mobilními

uživateli nelze beztak garantovat mnoho. Oproti

tomu naprostá většina úspěšných služeb vyžaduje

jen best eff ort IP přenos – tj. přesně ten typ pro-

vozu, se kterým si UMTS Release 99 dokáže poradit

jen poměrně špatně. Vývojáři se vrátili k počítačům

a  v  rychlém sledu následovaly specifi kace verze R4

a  R5. (Po  zkušenosti s  datem uvolnění fi nální R99

se 3GPP moudře rozhodl verze prostě jen číslovat.)

R5 přinesla toužebně očekávanou technologii rych-

lého přenosu paketových dat na ve směru k uživate-

lům (HSDPA), která konečně dala UMTS původně

očekávané vlastnosti.

 •  Lepší telefony. Technologický pokrok týkající se bate-

rií, zobrazovačů, snímačů, procesorů a radiové části

telefonu snížil spotřebu i  hmotnost UMTS na  úro-

veň, která ve srovnání s GSM nepředstavuje překážku

použitelnosti.

Časná historie zavádění UMTS není na  rozdíl od  GSM 

příliš oslnivá, ale od  nástupu HSDPA (a  komplemen-

tární technologie HSUPA pro zrychlení dat ve  směru 

od uživatelů) už jsou zprávy jen pozitivní. Vývoj se navíc 

nezastavil a  směřuje k  rozšíření UMTS o  technologii 

HSPA+, která v řadě ohledů směle snese srovnání s tech-

nologií LTE nachystanou pro sítě 4. generace a komerčně 

dostupná může být o dost dříve.

Eduard Eck

Telefónica O2
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 Úvod
Telekomunikační a  informační technologie, integro-

vané v  podobě ICT (Information and Communication

Technology) jsou klíčovým prostředkem pro smyslu-

plný růst globální ekonomiky. Organizace pro hospo-

dářskou spolupráci a  rozvoj (Organisation of Economic

Co-operation and Development, OECD) na  konci roku

2008 stanovila: „ICT dovednosti významně přispívají k růstu

a jsou široce rozprostřeny napříč ekonomikou. Více než 4 %

všech zaměstnaneckých míst je obsazeno ICT specialisty 

a tento podíl stále roste. Přes 20 % všech zaměstnanců musí 

ovládat a využívat ICT velmi intenzivně.“

V  těžkých dobách z  hlediska ekonomiky je první

prioritou snižování nákladů a  to v  podobě úhrnných

nákladů vlastníka během celého životního cyklu systému.

Následující prioritou je návrat k ekonomickému růstu, pro

který jsou obory telekomunikací a informačních technolo-

gií životně důležité. V období recese se objevují nové příle-

žitosti, hlavně tedy pro ICT sektor, který přináší nové pří-

ležitosti nejenom novými marketingovými strategiemi, ale

také diversifi kuje portfolio produktů s přidanou hodnotou

nebo nabídku služeb [1].

Spolu s urychleným splýváním telekomunikací s  infor-

mačními technologiemi se  telekomunikační společnosti

přesunují směrem k  poskytovatelům ICT. Posun zacílení

od  poskytovatelů sítě k  provozování úplné nabídky slu-

žeb v  širokém rozsahu zvládající komunikační i  infor-

mační služby. Nová Generace se  stala průvodním slovem 

před klíčovými oblastmi, jako jsou sítě nové generace

(Next Generation Networks, NGN) a zajištění služeb nové

generace.

Inspirováno z  IT sektoru se  stalo používání přípony 

2.0 namísto NGx jako např. Telco 2.0, Web 2.0, Music 2.0,

Inzerce 2.0 a  Identita 2.0. Je to posun od  řešení různých

záležitostí k  řešení záležitostí různě. Pro „Telco Inovace”

je klíčová potřeba důkladného porozumění hlavních tren-

dům, reklamnímu balastu a  řešením. Tradiční obchodní

modely založené na  pěti kontradikcích Michaela Portera

(překážky vstupu, kupní síla nakupujících, síla dodavatelů,

hrozba zastoupením a soupeření) se mění do spolupracují-

cího modelu založeného na společenstvích a interaktivních

hodnotových řetězcích. Výsledkem je přechod od obstará-

vání služeb směrem k umožňování služeb. Zákazníci se stá-

vají koncovými uživateli generujícími obsah, vytvářejí

společenství a spolupráci založenou na službách nebo vyba-

venosti poskytovatelů telekomunikačních a IT služeb. Zde

se potom světy Telco 2.0 a IT 2.0 prolínají: otevřené zdroje

(open source), virtualizace, SaaS (Soft ware as a  Service),

obláčkové služby (Cloud Services) a otevřená architektura

služeb podporují tento trend. Toto vyžaduje jinou orien-

taci a  vytváří nové příležitosti shodně pro poskytovatele

telekomunikačních i  IT služeb. Hlavní témata pro inovaci 

a řešení budou představena v následujícím, což vytváří nové 

příležitosti.

  Hlavní témata pro inovace.
Tradiční uživatelé telekomunikačních služeb prostřednic-

tvím pevného či mobilního připojení postupně přecházejí 

od  hlasových k  datovým službám. Mobilní širokopásmový 

přístup k internetu obsahující všechny služby jako poštovní, 

vyhledávací a přepravu datových toků se rozvíjí velmi rychle. 

Generace zrozená po roce 1982 je s to vynaložit velkou část 

svého času a příjmu na mobilní telefony, notebooky, hudební 

a video nosiče. Tato generace očekává, že konektivita k inter-

netu je vždy dostupná a to s vysokou rychlostí a za nízkou 

cenu. Jejich sociální síť a pracovní vztahy jsou vysoce závislé 

na síťových řešeních ICT. Tito Uživatelé 2.0 očekávají plno-0

hodnotný a interaktivní přístup k internetu, kde spolupráce 

za použití Webu 2.0 vytváří virtuální společenstva vyplňující 

jejich životní styl a profesionální potřeby. Uživatelé 2.0 vyža-

dují nepřetržité vysokorychlostní připojení, které zajišťuje 

všudypřítomný přístup k  širokému rozsahu služeb zahrnu-

jící hlasovou, datovou, obrazovou, textovou i multimediální 

komunikaci. Tyto hlavní komunikační služby musí být rea-

lizovány za nízkou cenu a odtud tedy nabývají na významu 

nové modely výnosů jako fi nancování reklamou.

Uživatelé 2.0 jsou s to si osvojit mezi prvními okamžitou 

výměnu zpráv a  trvalou přítomnost na síti, kterou očeká-

vají od jakéhokoliv koncového zařízení (mobilní, přenosný 

nebo pevný) na  jakémkoliv místě. To  stimuluje přechod 

k  novému životnímu stylu kombinující pružně sociální 

i pracovní společenstva. Uživatelé 2.0 očekávají, že  služby 

a zařízení používaná v soukromí budou dostupná i v pra-

covním prostředí, což vyvolává dodatečné požadavky 

na spolehlivost a bezpečnost. Je patrné, že požadavky pod-

niků jsou čím dál tím více vyvolávány právě požadavky 

soukromých uživatelů. Služby, které se nejprve ujaly v sou-

kromé sféře jako blogování, MySpace, Facebook, Hyves, 

YouTube, Flickr, Twitter a  Second Life byly brzy převzaty 

podniky pro marketingové i  reklamní účely. Obchodní 

modely těchto sociálních sítí jsou založeny zejména na pří-

jmech z  reklamy zasahující velké počty uživatelů s  tímto 

specifi ckým profi lem. Hlavní vývojové kroky v poskytování 

širokopásmového přístupu k novým složkám jsou založeny 

na pevných i mobilních sítích nové generace a jejich kon-

vergované kombinace.

  NGN – sítě nové generace – plně na IP
NGN jsou sítě založené na IP, které jsou schopny na prin-

cipu přepojování paketů poskytovat širokou paletu pruž-

ných multimediálních telekomunikačních služeb a využívat 

širokopásmových multiplexních transportních technologií 

Telco 2.0: 

Inovace pro telekomunikační provozovatele 
Článek je volným zpracováním příspěvku autora Huib Ekkelenkampa z Nizozemí, předneseného na 48. kongresu FITCE v Praze 

v září 2009. Tato prezentace získala jedno ze tří ocenění a to v kategorii nejlepšího příspěvku kongresu.

1. část
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orientovaných na kvalitu služby (Quality of Service, QoS).

Funkce vztažené ke službám jsou na transportních techno-

logiích nezávislé a nabízejí uživatelům neomezený přístup 

k  řadě poskytovatelů služeb. Podporují obecně mobilitu

umožňující uživatelům trvalé a všudypřítomné zajištění slu-

žeb tak, jak je to defi nováno Mezinárodní telekomunikační

unií (ITU). To znamená, že služby jsou založeny na inter-

netovém protokolu (Internet Protocol, IP), a tudíž i NGN

jsou nazývány All IP. V praxi jsou služby často zprostřed-

kovány prostředky IP spojení přes Ethernet. Pokud různé

služby vyžadují různou úroveň QoS, není vždy patrné, že by 

všechny služby byly poskytovány tou samou sítí založenou

na  IP [2]. NGN zahrnuje jak přístupovou, tak i dálkovou

transportní síť. Jestliže byla v  nedávné době řada těchto

transportních sítí přetvořena do  podoby sítí založených

na přenosu paketů IP, hlavní důraz se potom klade na pří-

stupové sítě. Skutečně širokopásmový přenos vyžaduje buď 

krátká metalická účastnická vedení anebo zavedení optic-

kého vlákna až  k  účastníkům. Přístupové multiplexery 

pro digitální účastnické přípojky (Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer, DSLAM) poskytují přenosové kanály 

založené na IP jak na metalických, tak i na optických pří-

pojkách jak je znázorněno v obr. 1. DSLAM na stávajících

metalických kabelech délky do 1 km umožňuje přenosové 

rychlosti do 20 Mbit/s. To je nejekonomičtější řešení pokud 

mají být uvažované lokality ušetřeny výkopů pro pokládku 

nových kabelů. Takto lze dosáhnout postačující přenosové 

kapacity pro základní služby jako je připojení k internetu, 

VoIP a  IPTV. Optické vlákno nabízí téměř neomezenou 

přenosovou kapacitu; v praxi je to omezeno použitým sys-

témem, obecně do  100 Mbit/s a  špičkově až  1 Gbit/s. To 

umožňuje příjem televize s  vysokým rozlišením (High 

Defi nition TV, HDTV), což vyžaduje při kódování MPEG-4 

asi 10 Mbit/s na kanál.

Obr. 1  Přístupová síť pro IP

Obr. 2  Plně IP síť NGN – nové generace
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Architektury vyjadřující hloubku průniku vlákna do pří-

stupové sítě, potažmo umístění opticko-metalického roz-

hraní známými zkratkami Fibre-To-Th e-Home (FTTH), 

Fibre-To-Th e-Curb (FTTC) a  Fibre-To-Th e-Offi  ce 

(FTTO) jsou nyní zaváděny po  celém světě v  neustále 

vzrůstajícím měříku (viz rovněž www.ft thcouncil.eu). 

V méně zalidněných oblastech se uplatňují systémy jako 

HSPA a WiMAX, které umožňují alternativní řešení pro 

základní služby.

Regionální a  dálkové sítě zobrazené v  obr. 2 poskytují 

IP propojení mezi uživateli. Platformy služeb poskytují 

požadované služby jako VoIP (Voice over IP), IPTV, pří-

stup k internetu a odesílání/výměnu zpráv. Brány poskytují 

přístup k ostatním IP nebo klasickým sítím včetně veřejné 

pevné sítě a mobilních sítí.

  IP multimediální subsystém
Soustava pro poskytování služeb se vztahuje k NGN All 

IP. Hlavní součástí je IP Multimedia Subsystem (IMS), 

který poskytuje infrastrukturu pro řízení volání včetně 

signalizace a  konektivitu k  ostatním sítím [3, 4]. IMS 

může být posuzován jako součást prostředí dodávky slu-

žeb pro IP služby, jak je patrné z obr. 3. Tři vrstvy zde jsou 

rozlišeny jako přístupová vrstva, řídicí vrstva pro spojení 

a  aplikační vrstva. Hlavní součástí IMS je řídicí vrstva 

pro spojení. Call Session Control Function (CSCF) je klí-

čová spojovací funkce řídicí volání mezi uživateli zalo-

žená na požadovaných službách, poskytovaných servery 

v  aplikační vrstvě. Profil uživatelských služeb je uložen 

v  domovském účastnickém serveru (Home Subscriber 

Server, HSS).

Pro nastavení i odhlášení multimediálních spojení jako jsou hla-

sové a video volání přes internet nebo sítě založené na IP obecně 

je široce používán protokol pro inicializaci relace (Session 

Initiation Protocol, SIP). Ostatní aplikační služby jsou video-

konference, audio- a video přenosové toky, okamžitá výměna 

zpráv, informace o přítomnosti a online hry. SIP může být uží-

ván pro modifi kaci spojení, která obsahují několik mediálních 

toků. To může obsahovat výměnu adres nebo portů a přizvat 

více účastníků a možnosti přidání či odebrání mediálních toků.

Řídicí funkce mediální brány (Media Gateway Control 

Function, MGCF) zajišťuje konverzi řídicího protokolu 

volání mezi SIP odkazem na  signalizaci z  přepojování 

okruhů a připojuje IMS k ostatním sítím. Zprostředkovatel 

služeb provádí interakci řízení mezi CSCF a  aplikačními 

servery. Zprostředkovatelem služby je často manažer při-

pravenosti služby (Service Capability Interaction Manager, 

SCIM), který může být považován za architekturu oriento-

vanou na služby v reálném čase. IMS je klíčovým kompo-

nentem v konvergujícím prostředí pevné a mobilní sítě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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Obr. 3  Zajišťování multimediálních služeb založených na IP (IMS) 
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