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Pripoj sa aj ty!

K internetu aj štýlový
notebook už od 1€

www.katyprojekt.sk

Je len na tebe, či napíšeš Katy Perry cez rýchly Magio internet alebo
Mobilný internet, s ktorým si online všade. Vyber si ten svoj a my ti
k nemu pribalíme aj štýlový notebook už od 1 €. A bez splátok!

Spájame sa, aby ste mali tie najväčšie zážitky!

Zvýhodnená kúpna cena notebooku Samsung N150 vo výške 1 € s DPH sa uplatní len pri súčasnej aktivácii niektorého z mesačných programov Magio internet Turbo 4/Solo, Magio internet Optik 4 a Mobilný internet Maxi.
Podrobné podmienky poskytovania a spoplatňovania programov služieb Magio internet Turbo 4/Solo, Magio internet Optik 4 a Mobilný internet Maxi a ich aktivácie sú uvedené v platnom cenníku a tarifách
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Zvýhodnená kúpna cena notebooku Samsung N150 v kombinácii s programami služieb Internet a Magio internet Optik je zároveň podmienená aktiváciou alebo existujúcim
využívaním doplnkovej služby Magio internet Security a Elektronická faktúra. Doplnková služba Magio internet Security je poskytovaná v priebehu prvých troch mesiacov od jej aktivácie zadarmo a po uplynutí tejto
doby je spoplatnená mesačným poplatkom 2,49 € s DPH. Doplnkovú službu Magio internet Security je možné kedykoľvek bezplatne deaktivovať. Zvýhodnená cena notebooku Samsung N150 v kombinácii
s programami Magio internet Turbo Solo je podmienená aj aktiváciou alebo existujúcim využívaním doplnkovej služby Smart Mini. Ponuka v kombinácii s programami služieb Internet a Magio internet Optik platí
od 27. 8. 2010 do 17. 10. 2010, ponuka v kombinácii s programami služieb T-Mobile mobilný internet platí od 20. 8. 2010 do 17. 10. 2010 alebo v oboch prípadoch do vyčerpania zásob. Viac informácií získate
na www.t-com.sk, www.t-mobile.sk, linke Služby zákazníkom 0800 123 456 alebo 12345 a v každom T-Centre.
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Digitální dividenda aneb broadband pro každého?
Se zvyšující se přenosovou rychlostí roste i tzv. digitální propast (digital divide). Širokopásmový přístup k internetu nabývá
na důležitosti a slouží nejen jako zdroj informací, ale i jako zábavní a informační médium. Tyto funkce nabízely dosud jen
rozhlas a televize. Prostřednictvím IPTV, VoIP a dalších funkcí se internet stává stále více univerzálním médiem a nabývá tak
dále na významu.
S ukončením přechodu rozhlasu a televize z analogové technologie na digitální se uvolní část kmitočtového spektra dříve
pro šíření těchto médií nezbytná a využívaná. Díky digitální technologii se efektivita využití kmitočtového spektra značně
zvýší. S tím spojené uvolnění některých kmitočtů je pak označováno jako digitální dividenda. Uvolněné kmitočtové spektrum v rámci digitální dividendy v pásmu UHF leží mezi 790 a 862 MHz. Důležitým aspektem digitální dividendy je, že uvolněné frekvence UHF leží z fyzikálního hlediska ve zvláště atraktivní oblasti spektra.
Využití digitální dividendy v kmitočtovém pásmu 790 až 862 MHz systémy pro mobilní vysokorychlostní komunikaci
může přinést novou kvalitu do konkrétních aplikací díky příznivějším parametrům šíření signálu v tomto pásmu a z toho
vyplývající možnosti sdílení technické infrastruktury sítí DVB-T, což je jeden z důvodů předpokládané vyšší ekonomické
efektivity nových mobilních komunikačních systémů.
Frekvence pásma UHF jsou pro mobilní i fixní rádiové aplikace ty nejvhodnější. Služby UMTS (2,1 GHz) a WiMAX
(3,5 GHz) jsou ve vyšších kmitočtových pásmech a mají malý dosah, čímž se plošné pokrytí značně prodražuje a úplného
pokrytí území není možné dosáhnout. Spektrum digitální dividendy naproti tomu nabízí optimální podmínky, přenosovou
kapacitu a pokrytí. Vedle technologií LTE nebo HSPA+ přichází v úvahu opět WiMAX. V pásmu 3,5 GHz sice není schopen
obsloužit venkovské oblasti, mimo jiné díky vysokým nákladům a špatnému pronikání budovami, avšak v pásmu UHF může
představovat jednu z alternativ. Pro efektivní využití rádiového spektra v pásmu 790 až 862 MHz musí být zajištěno optimální
oddělení duplexních systémů s ohledem na sousední systémy DVB-T.
V současné době probíhá velmi intenzivní soupeření dvou tržních sektorů elektronických komunikací o způsob využití
digitální dividendy. Na jedné straně stojí sektor poskytovatelů vysílání (reprezentovaný EBU), který má jasné plány na její
využití pro účely zvýšení kvality a rozšíření služeb zemského televizního digitálního vysílání (HDTV/3DTV, větší programová nabídka). Na straně druhé stojí sektor mobilních operátorů, který se snaží prosadit způsob harmonizace digitální
dividendy umožňující další rozvoj mobilních služeb buď v konvergované podobě se službami televizního vysílání, anebo
v podobě nových technologií umožňujících výstavbu sítí pro vysokorychlostní mobilní přístup.
Zemské digitální vysílání má nepochybně budoucnost. Průzkumy ukazují, že zájem o DVB-T roste i mezi mladou generací
a zemský příjem se těší oblibě v územních aglomeracích. Lidé, kteří často sledují televizi mimo obývací pokoj, využívají rádi
nabídky zemského digitálního vysílání – na rekreaci, v obytných přívěsech, automobilech, na lodích. Zemské digitální vysílání představuje jediný mobilní způsob příjmu televize. Systém Long Term Evolution (LTE) je sice vysoce výkonný rádiový
standard avšak se všemi nevýhodami spojení One to One.
Která technologie se v pásmu UHF nakonec usídlí, je zatím zcela nejasné. Pro pásmo UHF nebyla totiž žádná technologie
speciálně koncipována.
Petr Beneš
šéfredaktor a vydavatel
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 Výsledky Slovak Telekom v prvom polroku 2010
Skupina Slovak Telekom dosiahla za prvých šesť mesiacov
celkové výnosy vo výške 462,9 miliónov eur. Medziročný
pokles o cca 5 % spôsobili viaceré faktory, predovšetkým
vysoká saturácia mobilného trhu, náročné ekonomické
prostredie v krajine, ale aj pokračujúce vlny regulácie.
Napriek týmto faktorom je však skupina Slovak Telekom
v dobrej finančnej kondícii, o čom svedčia ďalšie ekonomické ukazovatele.
Prevádzkový zisk skupiny pred zdanením, úrokmi,
odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol k 30. júnu 2010
výšku 210,4 miliónov eur. Napriek medziročnému poklesu
však dosahuje skupina pomerne vysokú EBITDA maržu –
a to až na úrovni 45,45%.
Prevádzkové náklady bez odpisov (OPEX) dosiahli 252,4
milióna eur. Medziročný pokles je spôsobený postupným
znižovaním prevádzkových nákladov spoločností v skupine. Zároveň však pokračujú aj v investíciách do trhu i svojich zákazníkov.
Ďalším pozitívnym ukazovateľom hospodárenia celej
skupiny je výška voľného prevádzkového cash flow, ktorá sa
drží na vysokej úrovni – za prvý polrok 2010 dosiahla 125,8
milióna eur.
„Výsledky prvého polroka 2010 vo veľkej miere kopírujú
vývoj posledných 18 mesiacov. Slovenský telekomunikačný
trh sa celkovo stretáva s klesajúcou úrovňou výnosov a určitou stagnáciou. Na druhej strane naša spoločnosť čelí v tomto
období viacerým výzvam a úspešne napĺňa svoje ciele.
Zefektívnili sme naše činnosti a znížili náklady vo všetkých
spoločnostiach skupiny a na druhej strane sme dokázali osloviť a získať ďalších zákazníkov v oblasti pevného broadbandu,
satelitnej televízie i v mobilnom segmente,““ uviedol Miroslav
Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.
V oblasti pevnej siete zaknihovala spoločnosť Slovak
Telekom významný obrat v rámci svojho hospodárenia
v horizonte posledných rokov. Medziročne došlo k zvýšeniu výnosov na 228,6 milióna eur za prvých šesť mesiacov
roka 2010.
Pozitívny trend zmeny výšky výnosov možno pripísať viacerým faktorom ako úspešnej akvizícii spoločnosti PosAm i miernemu zvýšeniu výnosov spoločnosti
Zoznam. Všetky uvedené faktory dokázali vykompenzovať
a dokonca aj prevýšiť tradičný pokles výnosov z klasických
služieb pevnej siete.
Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi
a amortizáciou (EBITDA) dosiahol k 30. júnu 2010 výšku
91,7 miliónov eur. V medziročnom porovnaní ostáva približne na rovnakej úrovni a EBITDA marža sa naďalej drží
na úrovni 40 %, čo potvrdzuje dobrú úroveň profitability
v segmente fixných služieb. Slovak Telekom navyše v tomto
segmente dosiahol aj zvýšenie voľného prevádzkového
cash flow až na 47,3 milióna eur, medziročný rast dosahuje
takmer 20 %.
„V segmente fixných služieb sme sa v prvom polroku 2010
zamerali na niekoľko oblastí. Služby fixného broadbandu
na našej sieti využíva takmer 420 tisíc zákazníkov a medziročne sa ich počet zvýšil o 15 %. Zároveň registrujeme naďa-
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lej vysoký záujem o službu Magio Sat a každý mesiac sa zvyšuje počet zákazníkov rádovo o tisíce zákazníkov. Sme radi,
že Magio Sat oslovila nielen prvú skupinu záujemcov, tzv.
early adopters (prvých zákazníkov technológie), ale postupne
získala veľmi dobré hodnotenie zákazníkov a dostáva sa
k ďalším skupinám na celom Slovensku. Paralelne sme etablovali aj celkový počet zákazníkov hlasových služieb, nakoľko
sa nám darí najmä v biznis segmente migrovať zákazníkov
do VoIP služieb a v druhom kvartáli sme v tejto kategórii
dosiahli vynikajúce výsledky. V porovnaní s minulým rokom
sme dosiahli vyššie výnosy aj v kategórii veľkoobchodných
služieb,““ bilancuje výsledky Miroslav Majoroš.
Po prvýkrát sú v kategórii výnosov spoločnosti Slovak
Telekom zahrnuté aj výsledky spoločnosti PosAm. Za prvý
polrok 2010 dosiahla výnosy vo výške 9,7 milióna eur.
Výnosy spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. (ďalej
T-Mobile) dosiahli za prvý polrok 2010 úroveň 248,8 milióna eur. Medziročný pokles je spôsobený najmä niekoľkými vlnami regulácie v oblasti prepojovacích poplatkov
i cien roamingu.
Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi
a amortizáciou (EBITDA) je za prvý polrok 2010 na úrovni
118,7 miliónov eur. Výslednú hodnotu ovplyvnila nižšia miera výnosov a pokračujúce investície do segmentu
zmluvných zákazníkov, ktoré sa prejavili vo výraznej
obmene ponuky akciových zariadení a uvedení viacerých
akciových ponúk v priebehu šiestich mesiacov. Pri súčasnej miere investícií do trhu však T-Mobile naďalej úspešne
optimalizuje aj prevádzkové náklady a vnútorné procesy.
Pozitívne výsledky za prvý polrok 2010 dosiahol
T-Mobile v posilnení svojej zákazníckej bázy. K 30. júnu
2010 využívalo služby T-Mobilu celkovo 2,412 milióna
zákazníkov, čo predstavuje medziročný rast na úrovni 4 %.
K zvýšeniu počtu zákazníkov pritom prispeli dva faktory –
vyšší počet zmluvných zákazníkov (medziročný nárast
o takmer 20 tisíc) a veľké množstvo nových zákazníkov
využívajúcich mýtny systém spoločnosti SkyToll. Štruktúra
zákazníckej bázy tak ostáva naďalej stabilizovaná.
 Botnety ovládají stále více počítačů
Společnost McAfee zveřejnila svoji Zprávu o hrozbách
(Threats Report) za 2. čtvrtletí letošního roku. Ze studie
vyplývá, že v porovnání s 1. čtvrtletím tohoto roku se povaha
malwaru značně změnila. Škodlivých kódů, hrozeb a útoků
neustále přibývá, ale především jsou stále diferencovanější.
Jsou šity na míru konkrétním obětem a liší se např. podle
toho, zda jejich cílem jsou koncoví uživatelé nebo podniky.
Malware je také do značné míry „lokalizován“ – v různých
zemích a regionech jsou nejrozšířenější vždy jiné hrozby
(naopak v 1. čtvrtletí letošního roku byly prakticky ve všech
oblastech na čele žebříčku stejné druhy malwaru). V databázích společnosti McAfee bylo na konci června uloženo
téměř 45 milionů jedinečných vzorků malwaru. Ještě rychleji než samotného malwaru přibývá podvodných webů,
které se ho snaží šířit.
Obecně lze říci, že uživatele ohrožují falešné antiviry,
trojské koně kradoucí hesla, malware fungující v sociálních sítích (červ Koobface) a kódy šířící se přes paměťová

 ANECT implementoval Elektronickou provozní

dokumentaci na MPSV
Společnost ANECT implementovala na Ministerstvu práce
a sociálních věcí novou aplikaci Elektronická provozní
dokumentace (ePD) pro centrální evidenci, dokumentaci
a vizualizaci ICT prostředí a majetku. Aplikace umožňuje
ke každému evidovanému majetku navázat související informace technického, servisního a logistického charakteru.
„Správa ICT majetku je specifická a náročnější – jednotlivé komponenty se mohou často obměňovat a lze je snadno
přenášet. Navíc je potřeba evidovat nejen položky hardwaru,
ale i softwarové licence, které často tvoří podstatnou část ceny
majetku. Běžné systémy pro správu majetku takovým požadavkům nestačí, proto se MPSV rozhodlo pro zavedení specializované aplikace ePD, díky které je evidence ICT majetku
mnohem jednodušší,““ řekl Jaroslav Hloušek, generální ředitel ze společnosti ANECT.
Aplikace ePD na MPSV mimo jiné zajišťuje přehledný
a jednotný systém pro evidenci majetku a sledování převodů
mezi útvary ministerstva, které tvoří samostatné organizační a účetní celky. Díky tomuto nástroji mohou uživatelé
minimalizovat prodlevy v publikování změn ve spravovaném majetku a souběžně tak poskytovat stejné a aktuální
informace s minimální administrativní náročností všem
zainteresovaným osobám resortu.
Nová aplikace zahrnuje majetkovou evidenci provozovaných i skladovaných komponent, dokumentaci provozovaných aktivních prvků ICT, přenosové infrastruktury a služeb sítě. Všechny tyto informace lze efektivně sdílet mezi
všemi resortními složkami.
Pomocí ePD může MPSV sledovat životní cyklus daného
zařízení od jeho zakoupení, uvedení do provozu, servisních
zásahů, stěhování až po jeho vyřazení z evidence. Dále získá
podrobnou a aktuální evidenci a popis vlastního ICT prostředí a tyto informace může následně využít například pro
podporu plánování investic do ICT.
Aplikace ePD byla navržena a naprogramována tak,
aby podporovala snadnou integraci dat z různých zdrojů
do jednoho celku spolu s výkresovými a mapovými podklady. Současně poskytuje jednoduché a uživatelsky přívě-

tivé webové rozhraní, které zajišťuje snadnou ovladatelnost
a přístupnost funkcí pro vstup, prezentaci a analýzu dat.
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média USB. Celkově ale falešných antivirů i útoků pomocí
červa Koobface v tomto čtvrtletí ubylo. V dubnu byl
zaznamenán skokový nárůst červů zneužívajících funkce
automatického spuštění ve Windows (rodina malwaru
Autorun).
Při optimalizaci podvodných stránek pro vyhledávače
se zločinci snažili jako obvykle zneužívat aktuální události,
především fotbalové mistrovství světa. Vzrostlo množství
počítačů, které podvodníci ovládají pomocí botnetů; nejnebezpečnějším z nich je dnes zřejmě botnet Zeus. V Indii
je součástí botnetů až 1,5 milionů PC, v Rusku, Brazílii
a Německu převyšuje tento počet 1 milion. Pomocí útoků
SQL injection byly napadány především servery v USA
a Číně.
Růst spamu se v tomto čtvrtletí zpomalil. V průměru
bylo denně odesláno 142 miliard nevyžádaných e-mailů
a spam stále představuje okolo 90 % elektronické pošty.

 Samsung slaví pět ocenění
Společnost Samsung Electronics, přední výrobce a inovátor na trhu spotřební elektroniky, získala za pět svých
produktů prestižní cenu
asociace EISA (European
Imaging and Sound
Association) pro rok
2010–2011. Ceny asociace EISA, o nichž hlasují
redaktoři předních časopisů o spotřební elektronice z celé Evropy,
vybírají nejlepší zařízení
spotřební elektroniky
z širokého spektra technologických kategorií.
Společnost
Samsung
zvítězila v kategorii
Nejlepší evropské 3D
řešeníí (Best European
3D solution) díky 3D
LED
TV
Samsung
UE46C8000 a 3D domácímu kinu Samsung
HT-C6930W. V kategorii
Nejlepší evropský Blu-ray přehrávačč (Best European Bluray player) byl oceněn 3D Blu-ray přehrávač Samsung
BD-C8900/8900S. Kategorii Vyspělý kompaktní fotoaparátt (European Advanced Compact Camera) dobyl kompaktní fotoaparát Samsung EX1 a jako Nejlepší mobilní
telefon pro práci se sociálními sítěmi (Best social media
phone) byl oceněn mobilní telefon Samsung Wave S8500.
Status Nejlepší evropský smartphone (Best European
smartphone) přidělili odborníci inteligentnímu telefonu
Samsung Galaxy S i9000.
 Trh mobilních telefonů v Q2 2010
Podle posledního šetření analytické společnosti Strategy
Analytics se ve 2. čtvrtletí 2010 zvýšil objem prodaných mobilních telefonů na 308 milionů, což představuje meziroční
nárůst o 13 %. Z tohoto počtu bylo 61,9 milionů (tj. 19 %)
inteligentních telefonů, což je o 50,5 % více ve 2. čtvrtletí roku
2009. Strategy Analytics si hnací síly nárůstu v tomto čtvrtletí
vysvětluje zvýšením počtu jednoduchých modelů 2G zejména
v zemích Jižní Ameriky a rovněž vyšším prodejem luxusních
modelů 3G ve vyspělých zemích. Rychlost růstu byla sice
pomalejší než průměr předchozích dvou čtvrtletích (tj. 17 %),
ale o 8 % vyšší než ve 2. čtvrtletí 2009.
„Současný trend nelze samozřejmě spolehlivě zaručit, protože situace se může rychle změnit, pokud se v následujících
měsících zhorší ekonomické podmínky na hlavních trzích
v Severní Americe, západní Evropě a Asii,““ uvádí se v prohlášení Strategy Analytics. V následujícím čtvrtletí se odhaduje, že objem prodeje dosáhne 325 milionů mobilních
telefonů, což představuje meziroční nárůst 12 %.
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2Q2010

Prodaných ks
[mil.]

Meziroční
změna

Podíl na trhu

Nokia
Samsung
LG
RIM
Sony Ericsson

111,1
63,8
30,6
11,2
11,0

7,7%
22,0%
2,7%
40,0%
-20,3%

36,1%
20,7%
10,0%
3,6%
3,6%

další
celkem

79,8
307,5

20,9%
12,6%

26,0%
100%

Zdroj: Strategy Analytics (July 2010)

bodů, takže získáte opravdu čisté, živé snímky s ostrými
detaily. Když potom SDXC/SDHC/SD paměťovou kartu
vložíte do SD slotu na televizoru Panasonic Viera, bez problémů si svoje fotografie můžete prohlédnout i na velké
televizní obrazovce.
Statické snímky si však můžete vystřihnout i přímo
z videoklipu, a to bez potřeby propojení s počítačem či
jakýmkoliv jiným zařízením. Při přehrávání stačí stisknout
tlačítko Still Picture v momentu, kdy se požadovaný záběr
objeví na LCD panelu a fotografie je hotová.

Tabulka 1 Top 5 výrobců mobilních telefonů Q2 2010

Mezi top 5 značkami si nejlépe vedly společnosti RIM
a Samsung, které zaznamenaly nejvyšší meziroční nárůst.
K tomu podle Strategy Analytics nejvíce přispěly „robustní
nároky“ na jejich QWERTY telefony a dotykové telefony.
Vedoucí postavení na trhu si se 111,1 miliony prodaných
mobilních telefonů s přehledem udržuje společnost Nokia
(viz tabulka 1), i když meziroční nárůst byl o něco nižší,
než celkový průměr. Snahy společnosti Apple protlačit
se do top 5 jsou zatím neúspěšné, ačkoliv se jejich podíl zvýšil za posledních 12 měsíců ze 2 % na téměř 3 %. Z tohoto
pohledu bude zajímavé sledovat, jak si na trhu povede trochu kontroverzní iPhone4.
 Stylová videokamera Panasonic HM-TA1
Společnost Panasonic uvedla na trh novinku v rodině
videokamer Panasonic – kompaktní HD kamery TA1, díky
svému jednoduchému ovládání a kompatibilitě s PC poskytuje při natáčení úplnou svobodu. Představte si kameru,
kterou lze používat okamžitě po vytažení z kapsy – a to
i v případě, pokud jste manuál pro obsluhu nikdy neviděli. Přesně taková je nová stylová videokamera Panasonic
HM-TA1. Kamera svými rozměry 53 × 104 × 17,8 mm připomíná mobilní telefon, ale svým výkonem příjemně překvapí i největšího skeptika. Navzdory kapesnímu formátu
se hravě vejde do dlaně, zvládne natočit kvalitní Full HD
video nebo pořídit ostré fotografie, které ukládá na paměťovou kartu SDXC/SDHC/SD. Všechna tlačítka jsou umístěná tak, aby ovládání bylo intuitivní a maximálně jednoduché, což samozřejmě platí i pro přenos dat do počítače
a na internet. Svoje zážitky tak můžete odteď dokumentovat
a zpracovávat kdekoliv se právě nacházíte, bez ohledu na to,
kolik vám je let, nebo jestli kameru držíte v ruce poprvé.
HM-TA1 nahrává Full HD (1920 × 1080, 30p) záznam
s vynikající obrazovou kvalitou ve formátu MPEG-4 AVC,
který je ideální pro přehrávání videa na počítači, i pro jeho
další zpracování prostřednictvím sociálních sítí. Kamera
podporuje i formát iFrame (960 × 540, 30p) společnosti
Apple, takže problém nebudou mít ani majitelé počítačů
Mac. Díky zabudovanému USB terminálu a softwaru HD
Writer PE 1.0 je možné videozáznamy a fotografie velmi
jednoduše a bez dodatečných kabelů přenést do počítače, upravit a následně zpracovat s přáteli na YouTube či
Facebooku. Stejně pohodlně lze přímo z počítače dobít
baterii kamery.
Skutečně jednoduchá je i práce se statickými snímky,
které TA1 nahrává v rozlišení až 8 milionů obrazových
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Do kapesního formátu kamery se vešlo i několik dalších
užitečných funkcí, které usnadňují její použití. Elektronický
stabilizátor obrazu E.I.S. minimalizuje chvění ruky, které
je častým problémem při používání kompaktních kamer.
Výsledkem je čistý obraz bez nežádoucího rozostření, a to
i v případě, že natáčíte během chůze nebo se pokoušíte
o autoportrét.
Při natáčení ve tmě si můžete pomoct zabudovaným
LED světlem. Když se svým nahrávkám rozhodnete dodat
speciální atmosféru, můžete si vybrat ze třech obrazových
efektů – sépiového, monochromatického nebo tzv. soft
skin. TA1 vám zároveň poslouží i jako webová kamera,
a tak si s ní můžete troufnout i na videohovory přes Skype.
Kamera HM-TA1 je na českém trhu dostupná od září.
 Přes 100 operátorů se již rozhodlo pro HSPA+
Podle posledních šetření Wireless Intelligence a Global
mobile Suppliers Association celkem 63 operátorů v 35
zemích (srpen 2010) nabízí komerční služby HSPA+ a dalších 53 operátorů se již závazně rozhodlo tuto technologii
zavádět a jsou ve fázi plánování nebo již pilotního projektu. Od začátku roku 2010 zahájilo komerční provoz již
24 nových sítí HSPA+, což znamená, že z celkového počtu
353 komerčních sítí HSPA tvoří téměř 18 % sítě HSPA+.
Mezi nejvýznamnější mobilní operátory, kteří letos zahájili nabídku služeb HSPA+ patří AT&T v USA, Chunghwa
a Far EasTone v Taiwanu, T-Mobile, O2 a E-Plus v Německu
a dále singapurský SingTel a japonský SoftBank.
První síť HSPA+ byla uvedena do provozu 23. února
2010 australskou společnosti Telstra. Od té doby uběhlo
již 18 měsíců, během nichž bylo do provozu uvedeno přes

 Popularita rádiových modemů USB roste
Různé typy rádiových zařízení zahrnují např. modemy
USB, PC karty, embedded moduly nebo rádiové směrovače.
Mezi externími zařízeními se podle průzkum společnosti
ABI Research stávají nejrozšířenějším produktem rádiové modemy USB (WUSB), jejichž počet prodaných kusů
v roce 2010 má podle odhadů dosáhnout 81 milionů.
V současné době využívá většina uživatelů mobilních
a přenosných zařízení pro připojení porty USB. „Hlavním
důvodem této popularity USB je zejména univerzálnost
a nízká cena. Podle naší databáze více než 50 % modelů
dostupných na trhu je vybaveno rozhraním USB. USB klíčenka umožňuje připojení účastníků k požadované síti rychle
a bez nutnosti instalovat ovladače. Kromě toho jak se objevují
nové mobilní sítě 3G (HSPA/HSPA+) a 4G (LTE), modem
USB umožňuje aktualizovat programové vybavení mobilních
i přenosných počítačů,““ říká Jeff Orr, hlavní analytik v oblasti
mobilních zařízení společnosti ABI Researach.

rádiových modemů na trhu podporuje GSM, GPRS, EDGE
nebo HSDPA. Nová studie „Cellular Modem Product
Tracking Database“, která je čtvrtletně aktualizována poskytuje profily stovek rádiových modemů od hlavních výrobců.
Tyto profily zahrnují tvar, kmitočtové pásmo, přístupovou
technologii a regionální dostupnost rádiových modemů.
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60 dalších sítí HSPA+. Naopak posledním operátorem je
zatím Qtel v Kataru, který modernizoval svou síť na HSPA+
(21,6/5,8 Mbit/s) v polovině srpna 2010.
Nejčastěji využívaná verze HSPA+ (QAM-64) poskytuje maximální teoretickou přenosovou rychlost ve směru
k účastníkům 21,6 Mbit/s a využívá ji 84 % provozovatelů
HSPA+. Někteří operátoři se ovšem připravují nabízet přenosové rychlosti až čtyřikrát vyšší (84,4 Mbit/s) pomocí
technologie využití dvou kmitočtových pásem 5 MHz (dual
carrier, DC) a MIMO. Přenosovou rychlost 28,8 Mbit/s
(QAM-64 a 2 × 2 MIMO) nabízí celkem sedm operátorů
a 42 Mbit/s (DC-HSPA 2 × 5 MHz) zatím tři operátoři
(Telstra v Austrálii, Indosat v Indonésii a Etisalat v Egyptu).
Odhaduje se, že do konce roku 2010 by komerční služby
mohlo nabízet dalších až 40 sítí HSPA+.

 Ve Velké Británii začínají aukce na nová kmitočtová

pásma
Vláda Velké Británie oficiálně pověřila Ofcom, svůj telekomunikační úřad, aby zahájil dlouho očekávané a plánované aukce na nová kmitočtová pásma pro budoucí mobilní
služby. Podle poslední zpráv vy se mělo jednat o kombinované aukce na kmitočty v pásmu 2,6 GHz a 800 MHz.
Tato nabídka bude rovněž zahrnovat využití existujících
kmitočtových pásem pro sítě 2G, tj. 900 MHz a 1800 MHz,
pro nové služby 3G. Existující 3G licence budou rozšířeny
na neurčito, ačkoliv držitelé licencí budou muset platit
Ofcom roční poplatky, přičemž platnost současných licencí
vyprší v roce 2021.
„Naším záměrem je, aby mobilní průmysl měl přístup
k moderní infrastruktuře 21. století a uživatelům mobilních
služeb ve Velké Británii byly poskytovány nejnovějších technologie a co nejlepší pokrytí širokopásmového mobilního
přístupu k internetu““ uvedl Ed Vaizey ministr komunikací
Velké Británie. Kmitočty v pásmech 800 MHz a 2,6 GHz
mají sloužit, aby mobilní operátoři ve Velké Británii mohli
co nejdříve přejít na LTE. Pásmo 800 MHz tvoří tzv. digitální dividenda, což jsou kmitočty uvolněné po vypnutí
zemského analogového televizního vysílání.
Aukce na nové kmitočty byly ve Velké Británii již několikrát odloženy, nejvíce když předcházející vláda nebyla
před všeobecnými volbami schopna zajistit schválení parlamentem. Podle Financial Times se někteří analytici obávají, že díky tomuto zpoždění bude Velká Británie ohledně
uvolňování nových kmitočtových pásem mezi posledními v Evropě. „Ofcom se snaží prosadit aukci na kmitočty
v pásmu 2,6 GHz již tři roky,““ řekl Lee Sanders, partner
Analysys Mason. „Zatímco Ofcom vedl boj s větrnými mlýny,
v šesti evropských zemích již byly vydány licence na kmitočty v tomto pásmu. Z pohledu průmyslu je to vítaná novina,
že věci konečně dostaly správný směr. Nicméně ze strany operátorů nově vstupující na trh to vyvolává to určité znepokojení, protože žádné další změny se zatím nechystají.“

Otázkou zůstává, zda embedded modemy v nových počítačích nebo osobních přístupových bodech, které slouží
k propojení několika zařízení WiFi např. do jedné domácí
sítě, mohou překonat popularitu USB klíčenek. V dlouhodobém výhledu bude stále více zařízení vyžadovat připojení
na nějakou síť. Rádiové modemy mohou být řešeny různými
způsoby, v rozmanitých tvarech, využívat různé protokoly
a svou roli hraje také stylovost a kulturní prostředí.
Mobilní širokopásmové modemy dostupné v současné
době na trhu podporují různé technologie rádiového rozhraní. Podle databáze společnosti ABI Research cca 50 %
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pevné sítě

Pasivní optická přístupová síť
s rychlostí 10 Gbit/s
Pasivní optické přístupové sítě se budují buď na základě doporučení ITU-T (GPON) nebo na standardu Ethernet (EPON).
Na původní standard IEEE 802.ah navazuje nová varianta 10GEPON (10 Gigabit EPON) dle IEEE 802.3av.
Díky rychlému rozvoji multimediálních služeb náročných na přenosovou rychlost, se v poslední době začínají
postupně v praxi objevovat řešení pro přístupové sítě založené částečně či zcela na optických vláknech. Celosvětově
se tak zvyšuje počet optických přípojek FTTx (Fiber To The
x), které jsou tvořeny nejčastěji některou z variant pasivních
optických přístupových sítí PON (Passive Optical Network)
[1]. První varianty pasivních optických sítí, APON a BPON
(ATM PON, Broadband PON) dle série doporučení ITU-T
G.983 [2], se postupně objevily již v roce 2000, respektive
2002, následovány v roce 2004 novou generací sítí GPON
(Gigabit PON) na základě ITU-T G.984 [3] a EPON
(Ethernet PON) dle IEEE 802.3ah [4]. Tyto varianty nabídly
oproti předchozím zejména nárůst sdílených přenosových
rychlostí a vylepšení různých přenosových parametrů,
v doporučeních byly rovněž definovány pokročilé přenosové mechanizmy a podpůrné procesy [5].
Již v roce 2004, v době vydání standardů a doporučení
pro sítě GPON a EPON, bylo však zřejmé, že pro pokrytí
budoucích náročných požadavků na přenosové rychlosti
a celkovou propustnost přístupových sítí, nebudou přenosové rychlosti nabízené těmito variantami dlouhodobě
dostačovat. Díky rychlému rozvoji náročných multimediálních služeb, především distribuce TV vysílání a obecně
videa ve vysokém rozlišení (High Definition, HD), bylo
nutné zabývat se možnostmi dalšího navyšování přenosových rychlostí pasivních optických sítí. V roce 2007 se tak
objevila varianta označovaná jako Turbo EPON, která
umožnila dosáhnout přenosové rychlosti až 2,5 Gbit/s
(dvojnásobek oproti variantě EPON). Nicméně jako proprietární řešení, které nebylo ani dodatečně standardizováno,
se rozšířila pouze v několika izolovaných oblastech (Čína).
Na původní standard IEEE 802.ah navazuje proto vývojově
až varianta označovaná jako 10GEPON (10 Gigabit EPON)
v rámci standardu IEEE 802.3av [6], jehož konečná podoba
byla schválena a představena v září 2009.
Čistě pasivní optické sítě založené na vícenásobném přístupu
s časovým dělením (Time Division Multiple Access, TDMA)
se však již postupně blíží k pomyslné výkonnostní hranici.
Další generace optických přístupových sítí budou perspektivně využívat přenos pomocí multiplexování s vlnovým
dělením (Wavelegth Division Multiplexing, WDM), tedy
umístění většího množství optických signálů pomocí oddělených vlnových délek do společného vlákna. Tyto sítě se označují jako WDM-PON. Pro dosažení maximálních přenosových rychlostí budou kombinovat vlnové dělení s časovým
a ve výsledku vzniknou hybridní přístupové sítě WDMTDMA PON. Výsledkem budou rozsáhlé optické sítě v městských aglomeracích s velkým množstvím připojených koncových uživatelů. Typická optická přístupová síť WDM-TDMA
PON bude pracovat s desítkami vlnových délek, které budou
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pevně či volitelně přidělovány různým koncovým subjektům
a službám, v kombinaci s časově sdíleným přístupem bude
zajištěno maximálně efektivní rozložení přenosových kapacit. Nejprve však bude potřeba vyřešit některé specifické problémy spojené zejména s použitými technologiemi a náklady
na jejich realizaci.
 Charakteristika pasivní optické sítě 10GEPON
Pasivní optická přístupová síť 10GEPON je založena
stejně jako předchozí varianta EPON na přenosu rámců
Ethernet, přináší však oproti původní generaci EPON
změny zejména v oblasti přenosových parametrů (sdílená
přenosová rychlost, útlumové třídy, použité vlnové délky,
zabezpečení). Zároveň však byla nová varianta vyvíjena
s požadavkem na zachování zpětné kompatibility se starší
verzí EPON tak, aby bylo možné obě varianty provozovat
v rámci jedné optické distribuční sítě zároveň. Hlavním
záměrem této myšlenky je zejména úspora nákladů, kdy
v případě již vybudovaných a funkčních sítí EPON lze jednoduchou výměnou modulů na straně jednotky optického
linkového zakončení (Optical Line Termination, OLT) dále
provozovat již fungující síť EPON a zároveň novým koncovým uživatelům, případně i stávajícím v případě výměny
jejich optických síťových jednotek (Optical Network Unit,
ONU), nabídnout vyšší přenosové rychlosti a další výhody
nové varianty 10GEPON.
 Porovnání 10GEPON s předchozí generací EPON
Pasivní optickou síť 10GEPON stejně jako u předchozích
variant tvoří centrální jednotka OLT na straně poskytovatele a ONU nebo optické síťové zakončení (Optical Network
Termination, ONT) na straně koncových uživatelů. Optická
síť je typu bod-více bodů (Point-to-Multipoint, P2MP),
nejčastější topologií je rozvětvená stromová struktura (případně jednostupňová hvězdicová nebo sběrnicová topologie). Pro větvení optické distribuční sítě a pro vytvoření
požadovaných odboček jsou využity pasivní optické odbočnice, tj. optické rozbočovače (splitter). Jedinou překážku
pro provoz nové varianty 10GEPON v již vybudované
optické síti mohou představovat dodatečné vlnové filtry,
které se mohou v síti vyskytovat a které nesmí zasahovat
do pásem vlnových délek nově využívaných variantou
10GEPON.
Standard IEEE 802.3av definuje typické hodnoty dosahu
a poměru rozbočení, nicméně v případě dodržení maximální hodnoty vložného útlumu optické trasy je možné
hodnotu jednoho parametru navýšit na úkor druhého.
Porovnání základních vlastností variant EPON
a 10GEPON je v tabulce 1. Zatímco optická síť EPON nabízí
pouze jednu možnou rychlost v obou směrech přenosu,
přichází nová generace 10GEPON s možností symetric-

varianty přenosových rychlostí

přenosová rychlost na fyzické vrstvě
kódování
užitečná přenosová rychlost

EPON

IEEE 802.3av (2009)

IEEE 802.3ah (2004)

10G/10G symetrická

1G/1G symetrická

10G/1G asymetrická
10,3125 Gbit/s

1,25 Gbit/s

1,25 Gbit/s
64B/66B (3 %)

8B/10B (20 %)

symetricky 10/10 Gbit/s

symetricky 1/1 Gbit/s

asymetricky 10/1 Gbit/s
PR10, PRX10

útlumové třídy

PX10

PR20, PRX20

PX20

PR30, PRX30

vlnové délky [nm]

dosah [km]

pevné sítě

doporučení

10GEPON

ve směru k účastníkům
1575–1580

ve směru k účastníkům
1480–1500

ve směru od účastníků
1260–1280 nebo 1260–1360

ve směru od účastníků
1260–1360

≤ 10, ≤ 20

≤ 10, ≤ 20

poměr rozbočení

1:16, 1:32

1:16, 1:32

zabezpečení FEC

povinné RS(255, 223)

volitelné RS(255, 239)

Tabulka 1 Porovnání základních vlastností variant EPON a 10GEPON

kou, tedy přenosové rychlosti v obou směrech 10 Gbit/s,
nebo asymetrickou, kdy je rychlost ve směru od účastníků
omezena na 1 Gbit/s, zatímco rychlost ve směru k účastníkům zůstává na hodnotě 10 Gbit/s. Symetrické varianty
nesou označení PR (PR10, PR20 a PR30) a asymetrické
PRX (shodně tedy PRX10, PRX20 a PRX30). Asymetrická
varianta s přenosovou rychlostí 1 Gbit/s byla vytvořena
zejména s ohledem na úsporu nákladů. Pro sítě, kde převládá charakter distribuce dat ve směru k účastníkům a jsou
dány požadavky zejména na přenosové rychlosti ve směru
k účastníkům (typicky distribuce TV vysílání, videa, multimediálních služeb, rychlý přístup k internetu) je rychlost
ve směru od účastníků 1 Gbit/s většinou dostatečná a není
potřeba její navyšování na hodnotu 10 Gbit/s. Asymetrická
varianta rovněž využívá odlišné pásmo vlnových délek
(respektive šířku pásma) a lze tak pro její provoz použít
levnější optické zdroje v koncových optických jednotkách
ONU/ONT. Důležitou změnu představuje odlišný kódovací
princip z původního 8B/10B (8 užitečných bitů z pohledu
druhé vrstvy se převádí na sekvenci 10 bitů) na schéma
64B/66B. Díky tomu se snižuje počet přidaných redundantních bitů a režie kódu klesá z původních 20 % na zhruba
3 %. V oblasti zabezpečení přenášených dat došlo ve variantě 10GEPON k plné implementaci samoopravného
kódování (Forward Error Correction, FEC) v podobě ReedSolomonova kódu RS(255, 223). V původní variantě EPON
nebylo použití RS(255, 239) samoopravného kódu povinné
a jeho implementace byla dána rozhodnutím výrobce dané
optické jednotky.
 Pásma vlnových délek a útlumové třídy u 10GEPON
Pro síť 10GEPON byly definovány celkem tři útlumové
třídy s odlišnými požadavky na hodnoty překlenutelného

útlumu optické trasy, vysílací a přijímací úrovně optických
jednotek, útlumy odrazu aj. Jednotlivé třídy byly rozděleny
na základě doporučeného intervalu vložného útlumu optického kanálu a každá třída zahrnuje vždy jednu variantu
symetrickou PR (z pohledu poměru přenosových rychlostí
směrem k a od účastníků) a asymetrickou PRX. Pro optické
trasy s nízkým překlenutelným útlumem byly zavedeny
varianty označované PR10 a PRX10, pro trasy se střední
hodnotou útlumu PR20 a PRX20 a konečně pro nejvyšší
možný překlenutelný útlum jsou určeny varianty PR30
a PRX30. První dvě třídy odpovídají dvěma útlumovým třídám známým již z EPON. Přidáním třetí třídy se standard
IEEE přiblížil variantě GPON, která rovněž disponuje třemi
třídami. Přehled výkonnostních parametrů jednotlivých
variant 10GEPON je tabulce 2.
Hodnoty maximálního poměru rozbočení a dosahu
se u nové varianty 10GEPON oproti původní verzi neliší.
Nicméně doporučení IEEE 802.3av definuje pouze doporučené hodnoty těchto parametrů. Objevují se rovněž návrhy
na dodatečné zavedení maximálního poměru rozbočení
1:64, současná verze doporučení tento poměr však prozatím nespecifikuje.
Významnou změnou je však zavedení nových pásem
vlnových délek pro přenos ve směru k i od účastníků.
Z důvodu zachování koexistence se starší verzí EPON tak,
aby bylo možno obě varianty zároveň provozovat v rámci
jedné optické přístupové sítě, bylo nutné implementovat
vzájemné oddělení jejich optických signálů. Na obr. 1 jsou
pásma vlnových délek v případě koexistence variant EPON
a 10GEPON. Ve směru k účastníkům byla použita metoda
odlišení na základě různých pásem vlnových délek a vlnového multiplexu, kdy původní varianta EPON používá
pásmo vlnových délek 1480 až 1500 nm, zatímco novější

telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

9

pevné sítě

Varianty pro nízké hodnoty
útlumu kanálu
Symetrická
varianta – PR10
Přenosová rychlost
ve směru k/od účastníků
[Gbit/s]
Vlnová délka ve směru
k/od účastníků [nm]
Vložný útlum přenosové
cesty min./max. [dB]

Asymetrická
varianta – PRX10

Varianty pro střední hodnoty
útlumu kanálu
Symetrická
varianta – PR20

Asymetrická
varianta – PRX20

10,3125
10,3125

1260–1360

Asymetrická
varianta – PRX30
10,3125

10,3125

1,25

1260–1280

Symetrická
varianta – PR30

10,3125
10,3125

1575–1580

Varianty pro vysoké hodnoty
útlumu kanálu

1,25
1575–1580
1260–1280

5

1260–1360
10

1,25
1575–1580
1260–1280

1260–1360
15

20

24

29

Maximální dosah [km]

≤ 10

≤ 20, ≤ 10

≤ 20

Maximální poměr
rozbočení

1:16

1:16 pro dosah > 10 a ≤ 20 km
1:32 pro dosah ≤ 10 km

1:32

Tabulka 2 Přehled výkonnostních parametrů jednotlivých variant 10GEPON

10GEPON pak 1575 až 1580 nm. Ve směru od účastníků
byl dán požadavek na zachování přenosového pásma pro
obě varianty v oblasti vlnových délek v okolí 1300 nm
(pásmo nulové disperze standardních jednovidových optických vláken) a proto bylo nutné ve směru od účastníků
použít způsob oddělení optických signálů pomocí multiplexování s časovým dělením (Time Division Multiplexing,
TDM). Optická síť 10GEPON navíc ve směru od účastníků
může pracovat ve dvou pásmech vlnových délek podle toho,
zda se jedná o symetrickou PR či asymetrickou PRX variantu. Oddělení jednotlivých optických signálů ve směru
od účastníků na základě časově sdíleného přístupu je
možné, neboť provoz probíhá v dávkovém režimu (burst),
zatímco ve směru k účastníkům se jedná o kontinuální provoz. Tento princip dělení v případě sítě 10GEPON bývá
označován také jako dvourychlostní dávkový mód (dualrate-burst mode), neboť dochází nejprve k časovému dělení
optických signálů variant 10GEPON a EPON a v rámci nich
k dalšímu časovému dělení a přidělování určených časových okamžiků pro vysílání příspěvků jednotlivých koncových jednotek ONU/ONT. Je zřejmé, že toto dvojí řízení
časových intervalů si vyžádalo dodatečné změny v systému
dynamického přidělování přenosových kapacit (Dynamic
Bandwidth Assignment, DBA), potřebných signalizačních
a řídicích zpráv, ale i odlišné fyzické implementaci použitých optických fotodetektorů a způsobů vyhodnocení signálů. Některé další podpůrné procedury a mechanizmy
z doporučení IEEE 802.3ah EPON zůstaly beze změny
zachovány (např. proces Ranging), některé byly, s ohledem na použití vyšších přenosových rychlostí a s ohledem
na možnost výběru mezi symetrickou a asymetrickou variantou, modifikovány (např. proces ONU Discover).
 Realizace

dvourychlostní komunikace a modiﬁkace
řídících a služebních zpráv

Pro zachování zpětné kompatibility s variantou EPON
bylo nutné do jednotky OLT i koncových optických jednotek ONU/ONT implementovat dvourychlostní rozhraní
schopné pracovat s přenosovými rychlostmi 1 i 10 Gbit/s.
Změna se týká jak fyzické vrstvy (zejména návrh vhodného
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způsobu detekce), tak i vyšších vrstev formou implementace dodatečných řídicích a signalizačních zpráv. Do vrstvového modelu bylo implementováno nové rozhraní označované XGMII (10 Gigabit Media Independent Interface),
které tvoří rozhraní mezi fyzickou a spojovou vrstvou
[7]. Jedná se o duplexní 32bitové rozhraní (další 4 bity
řídicí a jeden taktovací), jehož úkolem je odbavovat toky
o rychlosti 10 Gbit/s. Pro datové toky s rychlostí 1 Gbit/s
zůstalo z předchozí varianty EPON zachováno rozhraní
GMII (Gigabit Media Independent Interface). V případě
symetrické varianty PR 10G/10G jsou u obou koncových
jednotek OLT i ONU využita pouze rozhraní XGII, v případě asymetrické varianty 10G/1G je komunikace ve směru
od účastníků vedena přes původní rozhraní GMII.
Kromě nového rozhraní XGMII byla ve vrstveném
modelu 10GEPON pozměněna struktura i ostatních vrstev, zejména fyzické tj. dvourychlostní detektor, dílčí vrstva
kódování (Physical Coding Sublayer, PCS), dílčí vrstva
mapování (Reconcilitation Sublayer, RS) a spojové tj. dílčí
vrstva řízení přístupu k médiu (Medium Access Control,
MAC). V případě dílčí vrstvy MAC byly vytvořeny oddělené a vzájemně nezávislé MAC zásobníky (dual-rate
mode), ve kterých se shromažďují přijaté či odeslané rámce
o různých přenosových rychlostech. Vzhledem k existenci
tří možných kombinací přenosových rychlostí (koexistující
varianta 1G/1G, asymetrická varianta 10G/1G a symetrická
varianta 10G/10G) bylo nutné pro každý směr vytvořit
v rámci dílčí vrstvy MAC samostatný zásobník. Úkolem RS
je nové rozčlenění jednotlivých příspěvků do jim odpovídajících zásobníků. Pro novou variantu 10GEPON byla modifikována rovněž vlastní dílčí vrstva závislá na fyzickém
médiu (Physical Medium Dependent, PMD), zejména návrhem nového dvourychlostního optického fotodetektoru.
Vzhledem k povinnému zavedení RS kódu pro zabezpečení přenášených dat, byly pro tyto účely v přenášených multirámcích vyhrazeny příslušné pozice. V rámci
řídicího protokolu MPCP (Multi-Point Control Protocol)
byla implementována podpora pro dvourychlostní režim
přenosu. V případě připojení a následné registrace nové
koncové jednotky ONU/ONT do již fungující optické

pevné sítě
Obr. 1 Pásma vlnových délek v případě koexistence variant EPON a 10GEPON

sítě, odesílá jednotka OLT ve směru k účastníkům periodicky rámec označovaný GATE DISCOVER, který slouží
k inicializaci procesu ONU Discover (výzva k registraci
nových optických jednotek). V nové variantě optické sítě
10GEPON bylo v rámci této zprávy dodatečně vyhrazeno
16bitové informační pole Discovery Information, ve kterém
jednotka OLT informuje nově připojenou koncovou jednotku ONU o svých přenosových možnostech, zejména
jaké režimy rychlostí pro oba směry přenosu podporuje
a v jakém režimu přenosové rychlosti očekává odpověď
od dané koncové jednotky ONU. Jednotka ONU odpovídá
na výzvu v režimu přenosové rychlosti, kterou podporuje,
pokud umožňuje práci v obou, zvolí v daném okamžiku
optimálnější.
 Závěr
Vývoj doporučení IEEE 802.3av byl zahájen v březnu 2006
výzvou ke zformování pracovní skupiny (10G-EPON Task
Group), její sestavení proběhlo v září 2006. Během prosince 2007 byla vydána první verze doporučení (Draft 1.0),
v červenci 2008 druhá verze (Draft 2.0) a v lednu 2009
třetí (Draft 3.0). Konečně v září 2009 byla vydána konečná
verze dodatku IEEE 802.3av, který definuje novou pasivní
optickou přístupovou síť 10GEPON. Její hlavní výhodou
je plná zpětná kompatibilita s již stávajícími a fungujícími
optickými sítěmi EPON. Nebude tak nutné přebudovávat současné sítě a investovat nemalé částky do nákupu
zcela nových optických jednotek. Nová varianta rovněž
nabízí dostatečně vysoké přenosové rychlosti, maximálně
až 10 Gbit/s v obou směrech, které bez problémů pokryjí
současné nároky v oblasti přístupových sítí. Další navyšování přenosových parametrů a kapacit pasivních optických sítí bude zřejmě umožněno využitím možností WDM

a současným přenosem většího množství optických signálů
různých vlnových délek.
Tento článek vznikl v rámci projektu SGS 10/275/
OHK3/3T/13.
Ing. Pavel Lafata,
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická
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Metalická infrastruktura
pro datové sítě budoucnosti
 Zákaznické očekávání
Všichni lidé by rádi jezdili v rychlých a bezpečných autech,
na moderních, perfektně udržovaných dálnicích, pokud
možno bez vysokých poplatků. U té dopravní infrastruktury to prakticky na celém světě pokulhává (kdo si nezažil
dopravní zácpu na vlastní kůži, určitě o ní alespoň slyšel).
Ale i zde se dá najít několik různých přístupů k problematice; například předválečné Německo v době hektického zbrojení budovalo dopravní infrastrukturu jako
jednu ze svých nosných os, a to velmi nadčasově. Její kvalita i propustnost byla vcelku vyhovující ještě před zhruba
deseti až patnácti lety, snad jen s omezením maximální
povolené rychlosti. A s budováním informačních dálnic je
to velmi podobné. Stejně tak s jejich budoucími uživateli –
tedy např. brouzdat po internetu rychle, bezpečně a pokud
možno co nejlevněji.
 Rychlý přístup k internetu – zaklínadlo dnešní doby a jeho

– dovedete si představit alespoň něco, z níže uvedených
„požitků a vymožeností doby“?
– Jste na dovolené a chcete vědět, zda je doma vše
v pořádku – nic jednoduššího.
– Fotbalisti či gogo tanečnice na vašem konferenčním
stolku – 3D televize.
– Automaticky dálkově ovládaný vysavač s kamerou
(úklid za vás zajistí služka, aniž by vkročila do vašeho
bytu) a při trochu lepší představivosti bude i umývat
okna… a s kamerou v lednici vám třeba i nakoupí.
– Není vám dobře a potřebujte lékaře – chytrý telefon
s kamerou, tlakoměrem, teploměrem, měřičem tepové
frekvence a spoustou dalších funkcí vašemu lékaři
poskytne vše potřebné, aby vám na dálku dokázal
pomoci.
Že máte další nápady, jak dnešní techniku zdokonalit? Není
divu, že o provozování telekomunikačních sítí a služeb projevují zájem noví a noví investoři!

další očekávaný vývoj
S tímto pojmem se již setkal asi každý. Starší ročníky se jej
bojí, střední generace na něm vydělává peníze (nebo se o to
zoufale snaží), případně tam peníze utrácí. A mladí, ti
se tam baví (pokud možno zdarma).
Nebudu se pokoušet lámat si hlavu definicí toho, co
internet je. Skalní příznivci prvopočátků této sítě by mne
stejně odsoudili za její nesprávnost a dynamika změn jeho
charakteru je značná. Nicméně několik základních rysů by
se určitě našlo:
– mezilidská komunikace v různých podobách
(od e-mailů, klasického chatu přes telefonování, účast
v sociálních sítích po videokonference a webexová
pracoviště),
– propojení se spotřební elektronikou a novými technologiemi (rozvoj PC, trhu s notebooky, pronikání
internetu do TV přijímačů a set-top boxů, mobilních
telefonů), ale také zabezpečení objektů alarmy a kamerovými systémy,
– změna vnímání TV a obrazových služeb a jejich distribuce – rostoucí počet programů a TV nabídek se stále
rychleji profiluje směrem k tomu, že si každý zákazník bude individuálně sestavovat svou programovou
nabídku a sám si bude volit čas, kdy se mu hodí si program shlédnout (výjimku tvoří snad jen sportovní přenosy, jejichž aktuálnost je pomíjivá s koncem zápasu/
turnaje/soutěže),
– rostoucí nároky na množství přenášených dat – stále
se zvyšující kvalita rozlišení obrazové informace,
protkávaná do líbivé grafiky nejen u TV přenosů, ale
i u stránek s minimální informační hodnotou.
Nápadů, jak internet obohatit, se rodí denně spousta.
Od jednoduchých, celkem nenáročných aplikací, zdrojů
informací různého charakteru přes připojování dalších
a dalších spotřebičů k internetu a usnadňování každodenního života v naší spotřební společnosti. Jen namátkou
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 Informační infrastruktura budoucnosti
Telekomunikační operátoři, provozovatelé kabelových televizí, ale v posledních několika letech i soukromí investoři
hledají cesty, jak vybudovat moderní infrastrukturu, která
by byla schopna všechny výše zmíněné služby realizovat
za co nejnižších nákladů. Každý z nich má jiné výchozí
podmínky, jiné očekávání vývoje trhu a samozřejmě i jiné
možnosti (technologické, investiční, ale i legislativní).
 Modernizace

měděných dálnic aneb „Jak přeměnit měď

na zlato“
Tradiční telekomunikační operátoři hrají roli dinosaurů,
kteří jsou závislí na mědi. Je to na jednu stranu logické –
proměnili za ni v minulosti své peníze, mají jí v zemi tuny
a nechtějí se jí vzdát. Výrobci zařízení jsou si té skutečnosti
vědomi, a proto jejich aplikovaný vývoj pro další využití
mědi je velmi aktivní.
Technologie, jako je ADSL2+ dnes pro nezasvěcené
vypadá, jako samozřejmost se kterou se setkává na každém kroku. Pro zasvěcené je již trochu problém pochopit,
jak na kabelech konstruovaných jen pro telefonování, kde
v minulosti byl velký problém přenášet i rozhlasové vysílání,
lze přenášet TV signál ve vysokém rozlišení (HD). A to vše
při relativně nízké energetické náročnosti a bez emise rušení,
které by znemožňovalo provoz jiných přístrojů a komunikačních prostředků jako jsou např. krátkovlnné vysílačky.
Konstruktéři ale nezahálejí a pro dinosaury vyvíjejí
další a další, stále sofistikovanější technologie vhodné pro
měděné páry – VDSL, VDSL2, sdružování několika účastnických vedení metalických kabelů (bonding), optimalizace
nastavení linkových profilů jednotlivých přípojek (Dynamic
Line Management, DLM), optimalizace svazku přípojek
v jednom metalickém kabelu (vektorování) a posledním
hitem vývojových laboratoří je Phantom DSL. Jednotlivé
pojmy budou níže popsány podrobněji.

 Skleněná pavučina roste pomalu
Není pochyb o tom, že vybudování zcela nové infrastruktury prostřednictvím kabelů s optickými vlákny (přeneseně
přirovnané k železnici s vlaky o rychlosti světla), je tou ideální cestou z hlediska dlouhodobé perspektivy. Různí provozovatelé služeb mají různé výchozí podmínky, investiční
možnosti a legislativní rámce. Roli hraje také doba, ve které
se firmy zavedly na trhu. Problém klasických telekomunikačních operátorů – dinosaurů zlatokopů, byl již zmíněn.
Trochu jiná situace je u původních poskytovatelů kabelové televize, kteří své sítě stavěli cca před deseti lety a byli
schopni navázat na zkušenosti z jiných zemí, kde infrastruktura koaxiálních kabelů vznikla podstatně dříve. Díky
tomu jejich síť byla vybudována poměrně moderně. Pokryté
území je rozděleno do buněk o cca 500 až 1000 domácností,
v centru takové buňky je ukončen kabel s optickými vlákny
a odsud je směrem k zákazníkům vedena distribuční síť
koaxiálních kabelů, širokopásmových zesilovačů a pasivních komponent pro rozbočení signálu. Tyto sítě byly
následně modernizovány zejména s důrazem na aktivaci
části dostupného pásma pro přenos signálu ve zpětném

směru – od zákazníka k provozovateli, což umožnilo provozovat interaktivní služby včetně přístupu k internetu.
Výrobci technologií viděli v infrastruktuře pro distribuci
kabelové televize obrovský potenciál. Proto nasměrovali své
vývojové kapacity na modifikaci již existujících technologií
tak, aby bylo možné je nasadit na síť koaxiálních kabelů.
Není asi překvapením, že modulace použité v rádiových
technologiích se oproti těm na koaxiálních kabelech liší
pouze umístěním ve frekvenční oblasti a výkonem koncového stupně (a samozřejmě – u sítě koaxiálních kabelů
odpadají anténní systémy).
Co už možná není tak všeobecně známé, je rozdíl mezi
modulační technikou DMT (běžně používanou xDSL systémy) a modulační technikou OFDM (používanou v rádiových systémech, ale také v systémech DOCSIS). Velmi
zjednodušeně lze říci, že OFDM je v podstatě modulační
technika DMT, která je následně ze základního pásma frekvenčně modulována na požadovanou nosnou.
Kromě tradičních provozovatelů sítí telekomunikačních služeb a poskytování kabelové televize začali působit
na trhu větší či menší společnosti, které využily masivního
rozmachu technologie WiFi. Ta se stala nedílnou součástí
spousty spotřební elektroniky včetně mobilních telefonů
a její nespornou výhodou je provozování v nelicencované
frekvenční oblasti. Tím vznikly zpravidla lokální sítě s velmi
rozdílnou propustností a kvalitou. Tito provozovatelé však
byli schopni nabídnout službu velmi levně a díky tomu získali na svou stranu velkou část trhu. To jim zajistilo dostatečné příjmy na reinvestice do modernizace sítě. Paradoxně
právě proto tito malí lokální operátoři byli schopni začít
budovat moderní infrastrukturu sítě s optickými vlákny.
Někteří z nich je instalovali pouze do sklepů bytových domů
(FTTB) jiní až do bytu zákazníka (FTTH). Výstavba optické
infrastruktury byla dále akcelerována zájmem zahraničních investičních skupin, které pojaly skupování lokálních
operátorů včetně jejich klientské báze, modernizaci infrastruktury a následný odprodej takové sítě jako zajímavou
střednědobou obchodní příležitost. Úspěšnost takových
aktivit bude možné vyhodnotit až v době, kdy se své sítě
rozhodnout prodat – dosaženou kupní cenou. S příchodem
ekonomické krize se však rychlost modernizace ze zdrojů
investičních skupin také výrazně zpomalila.
Nepochybuji o tom, že rádiová komunikace bude velmi
atraktivním segmentem spotřebního trhu, ale přece jenom
se domnívám, že pevné připojení bude vždy o jeden či více
kroků napřed z hlediska potřeby přeneseného pásma oproti
rádiovému připojení. Asi se nedá očekávat, že budete-li
cestovat vlakem, budete mít možnost sledovat 3D televizi
ve stejném komfortu, kvalitě a rozlišení jako tomu bude
ve vašem obývacím pokoji. Tím ale nechci mobilní komunikace žádným způsobem znevažovat. Určitě se najde spousta
atraktivních služeb, které naopak v pevném připojení sice
budou dostupné také, ale ve srovnání s mobilní komunikací
budou působit neohrabaně.
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Na obhajobu výše zmíněných dinosaurů je potřeba zmínit několik faktů, které podporují jejich zatvrzelou strategii
řečenou po Cimrmanovsku: „Jak přeměnit měď na zlato“.
– Budování zcela nové, moderní infrastruktury je velmi
investičně náročné a současně návratnost takové investice je nejistá, neboť legislativa předpokládá povinnost
sdílet tuto infrastrukturu s jinými telekomunikačními
provozovateli za dosud nejasných podmínek.
– Státní orgány se většinou netají tím, že doprava a telekomunikace jsou strategická odvětví, nad kterými by
měly mít kontrolu a které by měly podporovat. V praxi
však svého dominantního operátora zprivatizovaly
a z dotačních fondů podporují projekty na vybudování
infrastruktury pro orgány statní správy nebo dokonce
soukromé projekty menších provozovatelů. Přitom
pravidla pro získání dotace jsou pro dominantního
operátora nastavena jako zcela nedostupná.
– Legislativa předpokládá, že dominantní operátor bude
poskytovat jednotnou cenu za své služby na celém
území republiky. To jej však staví do nevýhody oproti
konkurenci s lokální působností. Nad rozdílnou cenou
rohlíků v závislosti na tom, zda je kupujeme v supermarketu, večerce nebo na benzinové pumpě se přitom
nikdo nepozastavuje.
– Legislativa také předpokládá, že telekomunikační infrastrukturu vybuduje na své náklady vždy provozovatel
služby až po účastnickou zásuvku. To vše bez ohledu
na investiční náročnost. Tento postup je zcela odlišný
od praxe provozovatelů jiných služeb, využívajících
infrastrukturu (energetické závody, dodavatelé plynu,
vody a kanalizace), kde náklady na přípojky nesou
investoři a berou se jako součást občanské vybavenosti.
Teprve praxe ukáže, jestli investice do nového značení, rozšíření o další dva pruhy a každoroční záplatování a lajnování pruhů na měděné dálnici bude stále vyhovovat potřebám zákazníků.

 Co na to Telefónica?
Ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic se samozřejmě sledují všechny technologické trendy. Analyzují
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se a některým z nich se věnuje významnější pozornost.
Realizují se pilotní projekty – např. pilotní projekt VDSL2
nebo pilotní projekt optické infrastruktury s nasazením
technologie GPON.
Je pravda, že v době ekonomické krize se zákazníci orientují spíše na základní služby a preferují minimální cenu,
což není zrovna ideální situace pro přípravu investice a kalkulaci její návratnosti v přiměřeném časovém měřítku.
Z toho důvodu se v tuto chvíli hledají scénáře pro optimalizaci investic, a to nejen v krátkodobém horizontu, ale také
z hlediska střednědobého či dlouhodobého plánu.
Jedním z takových scénářů je zkracování existujících
měděných přípojek, což lze realizovat výstavbou vysunutých aktivních síťových prvků v uzlových bodech metalické
přístupové sítě, tedy poblíž stávajících síťových rozváděčů.
Aktivní prvky by měly jako základní službu poskytovat
rozhraní VDSL2 – hovoříme pak o vysunutých přístupových multiplexorech DSL (Digital Subscriber Line Access
Multiplexer, DSLAM) pro VDSL2. Mezi hlavní výhody
vysunutých DSLAM pro VDSL2 ve srovnání s optickou
infrastrukturou patří:
– rychlost realizace,
– výrazně nižší jednorázová investice.
Nevýhody vysunutých DSLAM pro VDSL2 ve srovnání
s optickou infrastrukturou naopak jsou:
– nutný zásah do metalické sítě při zachování stávajících služeb ze stávajících telekomunikačních objektů
(koexistence s hlasovou službou a stávajícími službami
ADSL a SHDSL),
– další aktivní bod v síti, náklady na energetickou přípojku, výjezdy techniků na vyšší počet míst,
– problémy s vnitřními kabelážemi, zejména odolnost
proti elektromagnetickému rušení různého typu z různých zdrojů (zářivky, motory, tyristorová regulace
elektrických strojů, krátkovlnné vysílačky), s tím spojené vyšší provozní náklady na servisní zásahy,
– nižší dosažitelné přenosové rychlosti, z toho důvodu
neefektivní investice z dlouhodobé perspektivy,
– zvyšující se penetrace služeb degraduje kvalitu připojení – vzájemné ovlivňování přípojek VDSL2 ve stejném kabelu.
 Očekávané

parametry a propustnosti zmiňovaných
technologií a jejich stručný popis

ADSL2+
Jako referenci použijeme dnes běžně používané systémy
ADSL2+. Maximum, kterého lze na této technologii dosáhnout je 25 Mbit/s. Základní charakteristika uvedené technologie a závislost dosažitelné přenosové rychlosti na délce
metalického vedení je uvedena v grafu 1, kde je současně
uvedeno porovnání s technologií VDSL2.
VDSL2
Pro technologii VDSL2 jsou standardizovány dva frekvenční plány, které se od sebe liší rozložením frekvenčního
spektra do dílčích úseků a jejich alokací pro přenos ve směru
k/od účastníků. Zjednodušeně řečeno, jeden plán je vhodný
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pro služby symetrického charakteru, druhý má poměr přenosových rychlostí ve směru k/od účastníků významně asymetrický, porovnatelný s technologií ADSL2+. V každém
frekvenčním plánu jsou dále definována schémata, která
se od sebe liší nejen počtem použitých tónů (nebo chcete-li
rozsahem použitého frekvenčního pásma), ale také maskou
spektrální výkonové hustoty (Power Spectral Density, PSD),
která udává maximální povolený vyzářený výkon. V grafu 1
jsou uvedeny příklady dosažitelné přenosové rychlosti pro
pásma 8b (8 MHz, 20,5 dBm), 12a (12 MHz, 14,5 dBm),
17a (17 MHz, 14,5 dBm). Pro nasazení v české síti se uvažuje s nasazením plánů 17a na kratší přípojky (0 až 1000 m)
a 8b na delší přípojky (1000 až 1300 m). V grafu 1 jsou uvedeny dosažitelné přenosové rychlosti ve směru k účastníkům (DS) i od účastníků (US).
Sdružování přípojek ADSL2+
Někteří světoví operátoři se rozhodli, že namísto zavádění
zcela nové technologie, která vyžaduje náročnější údržbu
metalické sítě (nutnost provozovat frekvence vysoko nad
2 MHz, s čímž nebyly dostatečné zkušenosti) využijí tzv.
bondingu, tedy sdružování dvou přípojek ADSL2+. Tím
lze dosáhnout přenosové rychlosti ve směru k účastníkům
až 50 Mbit/s. Omezením je rychlost ve směru od účastníků
na méně než 2 Mbit/s.
Sdružování přípojek lze teoreticky provádět i při vyšším
počtu účastnických vedení (příkladem, že taková technika je zvládnuta mohou být systémy SHDSL, které jsou
dnes na trhu pro nasazení až na osmi paralelních párech).
Do podoby komerčního produktu se ale taková zařízení
s protokolem ADSL2+ dosud nedostala.
Sdružování přípojek VDSL2
Technologie VDSL2 je synonymem dnešní doby. Na různých kontinentech se dnes nasazuje ve stotisícových
až milionových sériích a proto výrobci technologií nezahálejí a jednoduchou aplikací již známých a prověřených
mechanismů se snaží připravovat další technologie, které
uspokojí stále rostoucí nároky na přenosovou rychlost
i v blízké budoucnosti. Proto již dnes existují také modemy
a DSLAM pro VDSL2, které podporují sdružení dvou
účastnických vedení, případně mají výrobci technologie
jejich výrobu již zahrnutu do svých rozvojových plánů.
Vektorování – kompenzace přeslechů
Zejména u technologie VDSL2, která pracuje z hlediska
metalických kabelů na velmi vysokých kmitočtech (frekvenční plány jsou definovány až do 30 MHz) patří mezi
nejvýznamnější překážku pro masové nasazení rušení
přeslechem. Na dosažitelnou přenosovou rychlost má vliv
obzvláště rušení způsobené přeslechy ze sousedních párů
obsazených paralelními přípojkami VDSL2.
Existuje svým principem poměrně jednoduchý způsob
eliminace rušení tohoto typu prostřednictvím zábrany
ozvěny. Jejich funkce spočívá ve změření frekvenční charakteristiky přeslechového signálu a generování naprosto
shodného signálu, který se přičte k užitečnému signálu
s opačnou fází a tím dojde k jeho „vymazání“. Aplikace
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Graf 1 Závislost dosažitelné přenosové rychlosti na délce vedení pro technologie ADSL2+ a VDSL2, frekvenční plány 8b, 12a a 17a

tohoto jednoduchého principu do praxe je samozřejmě
podstatně složitější, než základní myšlenka. Proto je
v dnešní době tento princip aplikován pouze na vícepárové
přípojky, které jsou zakončeny pouze jedním koncovým
zařízením – modemem.
Připravují se aplikace, které budou schopny takto optimalizovat provoz na jednom odchozím kabelu, avšak
s omezením, že všechny přípojky musí být na jedné stejné
linkové jednotce. K celému svazku přípojek je totiž nutno
přistupovat komplexně a provádět ladění jednotlivých přípojek tak, aby se choval optimálně celý svazek. To s sebou
nese nesmírnou náročnost na výpočetní výkon DSLAM
a nároky na komunikaci mezi jednotlivými sestavami integrovaných obvodů, tedy chipsety. Praktické aplikace jsou
v současné době k vidění spíše v laboratorních podmínkách, případně v pilotních projektech některých operátorů.
Phantom DSL na sdruženém okruhu
Vědci z vývojových laboratoří vycházejí vstříc skalním operátorům a vyvíjejí další vývojové fáze technologií pro metalická
vedení. Vědci jsou si ale již vědomi, že ve frekvenční oblasti
jsou na hranici fyzikálních limitů. Podobně 15 bitů přenášených na jedné nosné již je limitem z hlediska kvantizace.
Phantom DSL využívá pouze kombinace různých již
popisovaných technik a jednoduchého, dlouho známého
principu fantomových okruhů – tedy aplikace čtyřdrátového (dvoupárového) okruhu s vyváženými vidlicemi
na jejich koncích.
A jak že to vlastně funguje? Vezmou se dva páry (ideálně v profilu kabelu z jedné a téže čtyřky). Na každém
z vybraných párů se zřídí přípojka VDSL2. Přes vyvážené

vidlice se na obou koncích vedení sestaví fantomový okruh,
na který se také zřídí přípojka VDSL2. Tím máme 3 paralelní přípojky VDSL2, které sdružíme je do jednoho datového toku.
Abychom zvýšili efektivitu, eliminujeme vzájemné rušení
přeslechy prostřednictvím vektorování. A to je vlastně vše.
V laboratorních podmínkách tímto způsobem dokázali
vědci z Bellových laboratoří realizovat 400 metrů dlouhý
okruh, na kterém přenášeli data rychlostí 300 Mbit/s.
Samozřejmě, jako u každé nové technologie, i zde bude
před aplikací do reálného provozu nutné vyřešit spoustu
nejen technických, ale i legislativních nebo komerčních
problémů, nicméně lze očekávat, že vývoj půjde dále –
ve sdružování fantomových dvoupárových okruhů do větších svazků, ve využívání superfantomových struktur…
 Závěr
V hlavách futuristických šéfů telekomunikačních operátorů
již metalickou síť budeme asi těžko hledat. Tento článek
ale ukazuje, že z hlediska technického pokroku se i na této
infrastruktuře máme ještě na co těšit.
Reálná telekomunikační síť se ještě dlouhou dobu bez
metalických kabelů neobejde. Zcela nová optická infrastruktura FTTH/FTTB bude postupně budována v oblastech s vysokou hustotou zástavby či obchodních centrech.
Za těmito oblastmi však leží poměrně nová a kvalitní metalická síť, jejíž využití bude ještě dlouhou dobu jediným ekonomicky akceptovatelným řešením pro realizaci širokopásmových služeb.
Ing. Patrik Jalamudis
Telefónica O2 ČR, a.s.
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Netradiční úvaha

Elektronické volby – pokrok nebo (ďáblova) past?
Informační společnost

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci v pasáži nazvané Veřejná správa
a e-government vyhlašuje: „Zahájíme přípravu projektu elektronických voleb tak, aby mohl být pilotně realizován ve volebním
roce 2012 a plnohodnotně zaveden od voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2014.“ Myšlenka elektronických voleb, není ani
nová (byla již v plánu ministra Langra), ani nesporná. Dokonce si dovolím tvrdit, že je přesně opakem toho, zač se vydává. Silné
tvrzení? Takže po pořádku.
Základním argumentem zastánců elektronických voleb
je usnadnění volebního aktu. Voličům se již nechce chodit do volebních místností, přednost mají chaty (čti chaty
ne čety) a možnost odvolit kliknutím na domácím počítači tuto bariéru odstraňuje. Někdy, jako např. v Estonsku
se přidává, že nerozhodný volič se může ze své volby vyspat
a opakovaně (v poskytnuté časové lhůtě) ji změnit. Pro část
dnešní počítačové generace, která tráví hodiny surfováním
nebo vnořením se do virtuálního (přiznejme si, že tudíž
i falešného) světa počítačových her, chatů (nyní čti četů)
a sociálních sítí to zní přesvědčivě. A lákavě. Moderně.
Volby jako počítačová hra – isn’t it cool?
Ne, není! Volební akt je příliš závažným a odpovědným
občanským rozhodnutím, než aby jeho vážnost byla nivelizována kliknutím myší. To není uvažování staromilce.
Připusťme, že virtuální svět počítačové reality vytváří, alespoň u častých konzumentů, poněkud zkreslené vnímání co
je ještě skutečnost a co už je jen realitou virtuální. Co lze
akceptovat při vzájemné komunikaci (zneužití e-mailu, sociálních sítí), co lze překonat při komunikaci s úřady (bezpečnost a dostupnost e-governmentu a jiných e-policies), co lze
ignorovat na webu (různé blogařské výlevy, překračující hranice vkusu), to nelze opominout při elektronických volbách.
Po aktu voleb se vyžaduje (oprávněně), aby byl (1) důstojný
a vážný, (2) svobodný a transparentní, (3) tajný a intimní.
Tyto tři požadavky elektronické volby nesplňují.
Začněme prvním, velmi subtilním požadavkem, který
se snad do současné doby ani nehodí. Důstojnost a vážnost
volebního aktu možná pociťuje moje generace víc, než dnešní
prvovoliči, kteří netuší, že volby mohou být také nedůstojné
a nevážné. Vůbec nejde o to, aby se občan svátečně vystrojil (také to tady bylo), jde o to, aby vnímal volební akt, jako
něco zásadního, pro co stojí za to obětovat hodinu ze svého
času a vytáhnout paty z domu. Tak jako by měli pociťovat
odpovědnost vůči voličům kandidáti, tak i voliči by měli
cítit odpovědnost za svou volbu. Mělo by to být promyšlené,
zralé a zodpovědné rozhodnutí a proto estonská varianta,
kdy lze vzít ve lhůtě 48 hodin hlas zpět, tomu příliš neodpovídá. Jistě, sám sobě odpovědný občan bude volit odpovědně,
ať již to bude tradičním způsobem nebo elektronicky. Sám
sobě odpovědný občan však elektronické volby nepotřebuje.
Klasické volby nejsou překážkou demokracie, elektronické
volby tudíž žádnou překážku neodstraňují. Oč se tu hraje, to
je občan lhostejný, nevyzrálý, někdy až netolický (tj. závislý
na virtuálním světě). Odpůrci namítnou, hlas jako hlas, každý
váží stejně. Ano, i já jsem realista a vím, že volební manažery
podobné argumenty neodradí. Volební marketing tvoří pragmatičtí sběrači hlasů, jako mandátu k moci. Takovou touhu
lze u jednotlivců i stran chápat, společnost se jí však musí,
v zájmu vlastní profylaxe, snažit tlumit. Přesto se obávám,
že apel na důstojnost voleb je, proti touze zvítězit ve volbách
za každou cenu, příliš slabý. Pojďme tedy dál.
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Transparentnost, to už je silnější argument. Transparentnost
u voleb má zajistit, že hlas, který byl odevzdán svobodně
a nezpochybnitelně bude mít po celou dobu zpracování
garantovánu anonymitu a nemanipulovatelnost. Mám silné
obavy, že žádný elektronický systém hlasování nemůže
garantovat anonymitu. Co lze pouze slíbit (a trestně-právně
ošetřit), je to, že specifické vlastnosti elektronických systémů, které umožňují identifikovat počítač, z něhož byl
hlas odeslán, a systém elektronické identifikace oprávněné osoby, nebudou zneužity. Nabízí se parafráze známého pořekadla o peklu, co síť schvátí, nikdy nenavrátí. Už
dnes je o nás na síti všechno, naše finanční transakce, naše
elektronická korespondence, naše spotřebitelské sklony,
naše záliby včetně těch, o nichž se nechceme šířit. Chybí
jen informace o tom, koho volíme. A manipulovatelnost?
Ukažte mi systém tak odolný, aby do něj nikdo nepronikl.
Navíc to je otázka nákladů na systém. Špatně ochráněné
datové schránky by mohly být výstrahou. Máme pokoušet
ďábla? Proč? Jenom proto, že občan nepovažuje za důležité
jít volit? Opravdu věříme, že občanskou odpovědnost zvýší
občanská pohodlnost?
Poslední argument však vystačí, podle mne, za všechny.
Elektronické volby nemohou poskytnout intimitu volebního aktu. Ta je podmínkou nutnou pro skutečnou tajnost
volby. Intimnost je standardně zaručena tím, že za volební
plentu musí jít volič sám. Nikdo mu nesmí vidět na ruce,
když vkládá svůj hlas do obálky. Ani partner, ani nikdo jiný.
A už vůbec ne vnuci, jak si přáli v populárním klipu herci
Issová a Mádl. Můžete doma bábu tisíckrát masírovat, jak má
volit, nakonec je za plentou sama a může si udělat, co chce.
A může vám dokonce tvrdit, že volila tak, jak jste jí radili.
Aby měla od vnoučat pokoj. To je svoboda volby. Tuto svobodu volby nemůže elektronické hlasování zaručit. Nebo
méně kategoricky, neznám takový systém, který by tuto
intimnost (v domácím prostředí) zaručil. Běžný systém identifikace oprávněného voliče (např. kódem PIN nebo ID kartou) nezaručí, že za počítačem nesedí jiná osoba, která získala cizí identifikační údaje (jak snadné u seniorů!), a pokud
by se zavedl sofistikovaný systém (např. snímání očí), stejně
nikdo nezaručí, že za zády voliče, mimo záběr kamery,
nestojí někdo, kdo mu hledí přes rameno a radí, kam má
kliknout. A to se nezmiňuji o nákladech na takový systém,
které by okamžitě odeslaly elektronické volby do říše sci-fi.
To je nepřekonatelný handicap elektronických voleb, který
sám o sobě, podle mého úsudku, stačí na to, aby takové volby
byly neakceptovatelné.
Stará moudrost říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Elektronické volby se mohou stát ďáblovou
pastí. Pastí na demokracii. Ale těch připomínek pekla bylo
v tomto krátkém článku víc než dost.
Ladislav Chrudina

1. část

Pokročilé digitální účastnické přípojky xDSL
Anotace
Digitální účastnické přípojky (xDSL) jsou rodinou technologií, které mají za úkol využít stávajících účastnických
vedení (místní metalické přístupové sítě) budovaných
původně pro klasickou analogovou telefonii. Celosvětově
stále představují dominantní technologie pro přístup široké
veřejnosti k internetu. Perspektivní přípojky SHDSL, ADSL
a VDSL se objevili ve variantách druhé generace a přinášejí
větší výkonnost přenosu.
Cíle modulu
Výukový modul shrnuje vlastnosti přípojek SHDSL a ADSL
druhé generace a přidává informace o přípojkách VDSL.
Ukazuje trendy směřující ke správě spektra v kabelech
a potlačování přeslechů. Při jeho studování je vhodná znalost na úrovni modulů: Vlastnosti metalických přípojek,
Přípojky SHDSL, Přípojky ADSL. Bližší informace jsou
dostupné na http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme.
 Přehled přípojek xDSL
Různé digitální účastnické přípojky (Digital Subscriber
Line, xDSL) tvoří celosvětově základ k zajištění vysokorychlostního přenosu (broadband) a přístupu široké veřejnosti k internetu. Přehled perspektivních variant digitálních účastnických přípojek je tabulce 1. Uvedené přenosové
rychlosti a dosahy jsou pouze orientační. Záleží na vlastnostech přenosového prostředí, zejména na útlumu vedení
a úrovni šumu. Základní DSL zahrnují:
– Symetrickou digitální účastnickou přípojku (Singlepair High-speed Digital Subscriber Line, SHDSL), která
umožňuje přenosové rychlosti v násobcích 64 kbit/s, resp.
8 kbit/s od 192 kbit/s až do 2,3 Mbit/s (příp. 5,7 Mbit/s)
po jednom účastnickém vedení (příp. po dvou a více).

Efektivnějšímu využití vedení přispěla šestnáctistavová
pulsně amplitudové modulace (16-PAM, příp. 32-PAM)
s mřížovým kódováním (Trellis Code, TC). Díky symetrii přenosových rychlostí je přípojka vhodná zejména pro
firemní zákazníky k realizaci pronajatých okruhů, propojení LAN a připojení pobočkových ústředen.
– Asymetrickou
digitální
účastnickou
přípojku
(Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), která
umožňuje na jednom účastnickém vedení koexistenci
analogové telefonní přípojky (POTS) nebo základní
přípojky ISDN (ISDN-BRA) s vysokorychlostním přenosem díky použití rozbočovače (splitter). Při využití
frekvenčního spektra účastnického vedení do 1,1 MHz
lze směrem od účastníka dosáhnout přenosové rychlosti až 1 Mbit/s, opačným směrem až 8 Mbit/s pomocí
modulace s více nosnými DMT. Tato asymetrie přenosových rychlostí vychází ze samotného charakteru širokopásmových služeb, jako je rychlý přístup do internetu
nebo video na požádání (Video-on-demand).
– Digitální účastnickou přípojku s velmi vysokou přenosovou rychlostí (Very-high-bit-rate Digital Subscriber
Line, VDSL), která slouží k připojení posledního úseku
účastnického vedení v délce 0,3 až 1 km. Zařízení na straně
poskytovatele je obvykle pomocí optického kabelu přesunuto blíže účastníkům – uspořádání sítě označované jako
FTTC (Fiber To The Curb) nebo FTTB (Fiber To The
Building). Díky rozšíření spektra až do 12 MHz (příp. 18
nebo 30 MHz) se dosahuje přenosové rychlosti až desítky
Mbit/s v obou směrech přenosu.
Snaha o zvýšení přenosových rychlostí, zejména v souvislosti se zaváděním videoslužeb, vede k zlepšování parametrů existujících prostředků a vývoji přípojek druhé generace
(např. ADSL2, ADSL2+, VDSL2).

Doporučení
ITU-T

Rychlost sestupně
[Mbit/s]

Rychlost vzestupně
[Mbit/s]

Linkový kód
(modulace)

Metoda duplexního
přenosu

Dosah
[km]

Hlavní použití

SHDSL

G.991.2

do 2,3
až 5,69

do 2,3
až 5,69

16-PAM
32-PAM

EC

cca 6
cca 2

pronajaté okruhy

ADSL

G.992.1

až 8

do 1

DMT

FDD, EC

cca 6

ADSL2

G.992.3

až 16

do 1

DMT

FDD, EC

cca 8

ADSL2+

G.992.5

až 25

do 1

DMT

FDD, EC

cca 3

VDSL

G.993.1

až 52
nebo 26

až 6,4
nebo 26

QAM
DMT

FDD

cca 1

VDSL2

G.993.2

až 100

až 100

DMT

FDD

cca 1

Označení
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Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z námi pořádaných kurzů a školení.
Po základech přenosu digitálních signálů budou následovat 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).

přístup na
Internet, video
na přání
multimediální
přístup na
Internet, HDTV

Tabulka 1. Přehled perspektivních variant digitálních účastnických přípojek

 Metalické a hybridní přístupové sítě
V případě čistě metalického řešení přístupové sítě (viz obr. 1),
kde jsou přípojky na straně poskytovatele zakončeny v blízkosti hlavního rozvodu ústředny, lze využít přípojky ADSL,
SHDSL a na omezenou vzdálenost též ADSL2+ a VDSL.

V případě hybridního opticko-metalického řešení přístupové sítě (viz obr. 2), kde jsou zařízení na straně poskytovatele vysunuty blíže k účastníkům, lze plně využít výhody
přípojek ADSL2+ a VDSL2.
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Obr. 1 Příklad metalické přístupové sítě FTTEx (Fiber To The
Exchange)

Obr. 2 Příklad hybridní přístupové sítě FTTCab (Fiber To The
Cabinet) a FTTB (Fiber To The Building)

 Druhá generace SHDSL
Druhá generace přípojky SHDSL se někdy označuje jako
SHDSL.bis nebo G.SHDSL.bis. Standardizována byla organizací ITU-T koncem roku 2003 v druhé verzi doporučení
G.991.2. V roce 2005 byl standardizován doplněk zmíněného doporučení, který je určen pro evropské přípojky.
Mezi nejvýznamnější inovace SHDSL.bis patří:
– Podpora většího počtu paralelních vedení.
– Vyšší dosažitelné přenosové rychlosti.

Obr. 3 Obsazení spektra vybranými variantami ADSL
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– Podpora pro přenos více vzájemně nezávislých spojení
na společné fyzické vrstvě a podpora pro dynamické změny
přenosových rychlostí mezi jednotlivými typy spojení.
– Zavedení klidového režimu koncového zařízení bez vysílání uživatelských dat a procesu znovuobnovení spojení
s cílem šetřit spotřebu elektrické energie i rušení v kabelu.
– Definování nových postupů přenosu uživatelských dat.
Uspořádání a činnost přípojky SHDSL.bis je stejná jako
u přípojky první generace. Zvýšit přenosovou rychlost
digitální přípojky lze především rozšířením využívaného
frekvenčního pásma nebo použitím modulace s větším
počtem stavů. Přípojka SHDSL.bis pro navýšení své výkonnosti přenosu využívá obě možnosti. Rozšířením využívaného frekvenčního pásma je možné zvýšit modulační rychlost a tedy i rychlost přenosovou.
Při využití modulace 16-TCPAM může SHDSL.bis
přenášet uživatelská data rychlostmi od 192 kbit/s
až do 3848 kbit/s s krokem o velikosti 8 kbit/s. Při
dvojnásobném počtu stavů (32-TCPAM) pak dovoluje přípojce přenášet data rychlostmi od 768 kbit/s
do 5696 kbit/s.
V případě požadavků na vyšší překlenutelné vzdálenosti,
nebo na vyšší přenosové rychlosti, je možné přenášet
data po více paralelních vedeních. Přípojka SHDSL.bis je
schopna realizovat přenosy až po čtyřech symetrických
párech současně.
Každý z uvedených způsobů zvýšení výkonnosti přenosu
má však i svá negativa. Při rozšiřování šířky frekvenčního
pásma vzrůstá i měrný útlum na vyšších frekvencích a tedy
výhody rozšíření jsou využitelné pouze pro kratší délky

digitální komunikace

metalického vedení. Navíc rozšíření šířky frekvenčního
pásma může způsobit problémy se spektrální nekompatibilitou v metalické přístupové síti. Použití většího počtu stavů
modulace vyžaduje vyšší poměr signálu k šumu pro zachování požadované chybovosti přenosu.
Jako vylepšení druhé generace se zavádějí procedury pro omezení vysílacího výkonu, ve smyslu deaktivování spojení a jeho následné obnovy v závislosti
na aktivitě koncového uživatele.
Zahájení deaktivace spojení mohou iniciovat obě jednotky
(STU-C i STU-R). Při deaktivaci spojení se v koncových zařízeních uloží parametry spojení pro potřeby rychlého znovuobnovování spojení. Modem přejde do režimu „spánku“. Pro
potřeby reaktivace spojení se použijí parametry spojení, které
byly stanoveny u posledního úspěšného spojení. Proces znovuobnovení spojení by měl skočit přibližně do 500 ms.
 Druhá generace ADSL
Postupem doby byly též doplněny standardy pro druhou
generaci ADSL2 a rozšířenou druhou generaci ADSL2+.
Pro přehled uvádíme nejpodstatnější rysy:
– Navýšení přenosové rychlosti.
• Rozšířením šířky pásma u ADSL2+.
• Optimalizací rámcové struktury (kratší záhlaví).
• Zvýšením kódového zisku.
– Prodloužení dosahu v módu RE (Reach Extended) omezením přeslechu typu NEXT.
– Omezení rušení do ostatních párů v kabelu v úsporném
režimu (nižší vysílací výkon) a režimu spánku (nevysílá).
– Adaptace přenosové rychlosti podle vlastností kanálu bez
přerušení spojení (SRA).
Dnešní ADSL modemy a účastnické multiplexory
DSLAM jsou zpětně kompatibilní, takže vedle druhé
generace podporují i první generaci ADSL. Režim
ADSL/ADSL2/ADSL2+ se nastaví při navazování
spojení.
Přípojky ADSL2+ dokáží uspokojit požadavky běžných uživatelů internetu a zajistit distribuci digitální televize IPTV
ve standardní kvalitě.
V doporučeních G.992.3 a G.992.4 specifikujících druhou generaci ADSL2 byla zavedena varianta pro přenos dat
v celém kmitočtovém pásmu (All Digital Mode, ADM),
pokud se ovšem nepožaduje současný provoz ISDN BRA
ani POTS). Varianta ADSL2+ dle G.992.5 přinesla zdvojnásobení šířky pásma a počtu dílčích kanálů na 512 a tím
podstatné navýšení přenosové rychlosti směrem k účastníkovi. Na obr. 3 je zobrazeno obsazení spektra vybranými
variantami ADSL.
Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.,
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Koncem července náhle zemřel
ve věku nedožitých 72 let významný
telekomunikační odborník

doc. Ing. Ivan Laška, CSc.
Narodil se v Sušici, po studiu
na univerzitách v Praze a Moskvě působil
vedle akademické sféry i jako náměstek
ministra dopravy a spojů. V roce 1990 byl
zvolen místopředsedou administrativní
rady ITU (Mezinárodní telekomunikační
unie), v letech 1991–1995 působil jako
generální ředitel AT&T NSI (USA)
v Rusku. V období 1994–1999 zastával
funkci výkonného ředitele GTS v ČR
a SR a od roku 1998 byl též členem
představenstva Lucent Technologies
Czech. Od roku 2000 byl na pozici
generálního ředitele společnosti CE Com
B.V. (Nizozemí) a členem představenstva
společnosti Zephyr Communications, Inc.
(USA). Společnost CE Com vybudovala
optické přenosové sítě pro společnosti
British Telecom, Telia a Telekom Austria.
Působil rovněž jako člen dozorčí rady
a člen představenstva v několika dalších
mezinárodních společnostech a institucích.
Čest jeho památce.

pokračování v příštím čísle
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Datové Centrum Vegacom
V minulém roce se společnost Vegacom stala součástí
Eltodo Group a její současnou chloubou je v ČR plochou
největší datové centrum, které zahájilo svoji činnost v roce
2008 v Praze 6, Vokovicích v exkluzivním prostředí Šárka
Business Parku. Datové centrum Vegacom je ve střeženém
areálu s dobrou dopravní dostupností v blízkosti mezinárodního letiště Ruzyně. Je to jedno z mála datových center
umístěných na pravém břehu Vltavy. Významným klientům
nabízí služby housingu, tedy pronájem prostoru pro umístění zákaznických systémů ve standardizovaných počítačových stojanech se zabezpečeným systémem napájení, chlazení a potřebnou konektivitou. Centrum je také vybaveno
prostory pro vybalování
zařízení, samostatnou
místností pro administraci, dalšími pracovními prostory i místností pro návštěvy.
Služby
datových
center pro „uskladnění“ a zabezpeční dat
využívají nejen telekomunikační operátoři,
firmy z oblasti bankovnictví, developeři ale
i velké obchodní společnosti a řetězce, průmyslové podniky, klienti ze státní a veřejné
správy.
Zákazníky
však nemusí být jen
velké korporace, jsou
i společnosti, kterým
se vyplatí do datového
centra umístit jediný
server, který zde má
zajištěnu činnost v kontrolovaných podmínkách s připravenou
konektivitou.
Jak jsme již zmínili,
datové centrum společnosti Vegacom disponuje největší volnou
plošnou kapacitou a to
dokonce nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.
Objekt datového centra má bezbariérový přístup, je vybaven nákladním výtahem a v místě je bezproblémové parkování. Umístění na pravém břehu Vltavy poskytuje klientům
optimální podmínky redundandního připojení optickými
kabely z nedalekého pražského optovláknového okruhu.
Až na sál je zajištěno optické připojení operátorů a sítí
Dial Telekom, GTS Novera, Sloane Park Property Trust,
Telefónica O2 a T-Systems. V bezprostřední blízkosti datového centra je rozvodna PRE 22 kV. K další přednostem
patří velmi dobrá rádiová „viditelnost“ na Prahu a možnost instalace antén na střechu objektu. Nezanedbatelnou
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výhodou je i jeho poloha mimo zátopovou oblast. Datové
centrum společnosti Vegacom splňuje požadavky mezinárodního standardu Uptime Institute a jeho parametry
odpovídají kategorii Tier 2+. Má rozlohu 600 m2, z čehož
je více než polovina obsazena. Pro služby housingu je k dispozici 203 stojanů 60 × 100 cm (hloubka) ×42U. Minimální
pronajmutelný prostor je jedna polovina stojanu. Příkon je
do 4,5 kW na jeden stojan. Ve stojanech jsou standardní
zásuvky /PDU/ATS. Zdvojená podlaha zaručuje nosnost
700 kg/m2.
Samozřejmostí je možnost pronájmu souvislé oblasti
s více stojany najednou. Stojany s hloubkou 1000 mm zajišťují pohodlnou a přehlednou montáž. Každý
stojan může pojmout
až několik desítek serverů nebo telekomunikačních zařízení.
Datové centrum je
24 hodin denně řízeno
z dohledového pracoviště a důkladně zabezpečeno proti neoprávněnému vniknutí i požáru.
V místě je nepřetržitá
dohledová služba 3/8
osob a parametry datového centra jsou monitorovány ze dvou lokalit. Sál je dohledován
kamerovým systémem
s archivací. Zákaznická
zařízení jsou umístěna ve stojanech Rittal
s 4bodovým uzamykáním. Volitelně je možno
použít i infračervené
závory. Napájení zajišťuje vlastní trafostanice
1280 kVA a záložní
napájecí systém UPS
s dvojnásobným jištěním a kapacitou
2 × 500 kVA rozvětvený
do dvou nezávislých
úseků. V případě výpadku dodávky elektrické energie je
kdykoliv v pohotovosti 500 gelových akumulátorů a motorgenerátor Wilson o výkonu 1650 kVA.
Pro chlazení sálu se stojany se využívá chlazení vzduchem
systémem teplá/studená ulička. V činnosti je 11 chladicích
jednotek a jedna redundadní, 2+1 klimatické jednotky jsou
rovněž v rozvodně napájecího napětí. Garantovaná je teplota 20 až 25 °C a vlhkost 40 až 60%. Proti požáru je v pohotovosti automatický hasicí systém, který používá demineralizovanou nevodivou vodní mlhu umožňující i hašení
zařízení pod proudem.
Petr Beneš

3. část
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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.
 Web 2.0, Mashups
Pro výraz mashup nebo mash-up nebylo vytvořeno vhodné
české vyjádření a míní se jím smísení hudby, videa nebo informačního obsahu internetových stránek při jejich vytváření.
Web 2.0 se řadí ke stránkám, které povzbuzují uživatele
ke spolupráci přes internet. Toto vede k síti typu platformy
s aktivní účastí namísto pouhého vyhledávání informací,
tak jak tomu převážně bylo doposud. Telekomunikační
provozovatelé si to představují v podobě zajištění vysokorychlostního připojení a přenechávají vlastní obsah poskytovatelům Over-The-Top (OTT), tedy česky za vrcholem,
což vede k jejich pouze okrajové roli na tomto trhu nového
typu. Musí zvolit více holistický přístup pokrývající osobní
potřeby koncových uživatelů v závislosti na lokalitě, času
a zvláštních zájmech.
Personalizace služeb by měla pozvednout jakost prožitku, což vyústí ve větší loajalitu uživatelů a tím i jejich
ochotu k výdajům. Poskytovatelé telekomunikačních a IT
služeb proto uvažují o vlastním vývojovém prostředí služeb
přístupném i vývojářům externích služeb, aby byli také vtahování do tohoto vývoje. Ve světě Web 2.0 se rovnováha sil
nevratně posunula od poskytovatele ke spotřebiteli komunikačních a informačních služeb.
Poprvé v historii telekomunikačních organizací jsou
inovace řízeny spíše potřebami spotřebitelského trhu než
podnikového. K tomu dříve nedocházelo. Spotřebitelé sami
nyní řídí budoucnost a technologie je spíše dohání. Toto
řízení přechází od poskytovatelů služeb ke koncovým uživatelům. Je to zejména obrazové služby, které určuje požadavky na přenosovou kapacitu. Obstarávání a zpoplatňování obsahu je čím dál tím více řízeno reklamou. Zaručení
jakosti je klíčovým aspektem obstarávání služeb. Kvalita je
nejdůležitějším faktorem volby pro uživatele.
Mashup je webová aplikace kombinující data z více
nebo jednoho zdroje do jednoduché aplikace. Mashup
služby se skládají nebo jsou směsí z celé palety zdrojů. Jsou
definovány na portálu a prováděny zákazníkem. Proto je

Obr. 7 Příklad jednoduchého mashupu

tedy nastolována potřeba pro vývoj prostředí umožňující
mashups na síťové úrovni. Obr. 7 představuje příklad jednoduchého mashupu, kombinujícího mapy.cz a informace
o objektu. Z hlavních témat pro inovace lze vypíchnout:
All IP, IMS, mobilní širokopásmové služby, konvergenci
pevná-mobilní a právě mashup; právě toto lze učinit srozumitelnější uživateli vytvořením všudypřítomných širokopásmových konvergovaných multimediálních služeb, což
vytváří nové příležitosti provozovatelům telekomunikací
při obstarávání služeb. Uživatelsky definované komunitní
služby určují přítok nových výnosů.
 Hlavní řešení pro inovace
IMS-NGIN
Telekomunikační služby a obecně jejich rysy byly prováděny zpočátku distribuovaným uzly, jakými jsou v telekomunikačních sítích ústředny. Přidání nových služeb potažmo jejich rysů lze popsat růstem požadavků
na poměrně rozsáhlý vývoj a zkoušení, což vede k dlouhým implementačním cyklům. Soustředění určitých služeb jako je přenositelnost čísel a zvláštní čísla pro tarifování jakými jsou zvláštní sazby nebo bezplatná volání
do několika málo inteligentních uzlů vedlo ke konceptu
inteligentních sítí (Inteligent Networks, IN). Odtud je
potom krůček k široké škále služeb zajišťovaných právě
inteligentními sítěmi za současného řízení služeb v celé
síti. Pevné i mobilní sítě mohou být řízeny shodně tímto
způsobem. Zejména potom virtuální sítě a služby s přidanou hodnotou přispěly ke skutečnosti, že IN koncept
byl vyvinut mimo základní telefonní služby. Inteligentní
sítě nové generace (Next Generation Inteligent Networks,
NGIN) umožňují kombinované řízení služeb pevných
a mobilních sítí. V tomto spočívá klíčové řešení pro konvergované služby, jako jsou virtuální privátní sítě a k nim
vztažené privátní číslovací plány, což může zastřešovat jak
pevné, tak i mobilní sítě.
Kombinací pružnosti architektury orientované na služby
založené na IT (Service Oriented Architecture, SOA),
s vysokou průchodností, odolností; není třeba zakrývat,
že Java aplikace jsou nejlepší pro oba světy a jsou používány
pro vytváření nových telekomunikačních služeb. Platforma
NGIN je založena na tomto principu: přímo řídí všechny
hlavní telekomunikační komponenty základní sítě. Zajišťuje
také pružnost IT pro vytváření služeb a obsahuje základní
připojené funkce pro obstarávání, zabezpečení a zpoplatnění od světa NGOSS (Next Generation Operations
Support Systems).
Platforma NGIN je s to řídit sítě jak mobilní i pevné s přepojování okruhů i paketů (založené na IMS) za použití běžných signalizačních protokolů jak je zřejmé z obr. 8. Tímto
způsobem řídí NGIN integraci mnoha služeb, důslednost
a zorganizování událostí a služeb.
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S – sloužící • I – zjišťující • P – proxy • CSCF – Call Session Control Function – funkce řízení dohledu nad spojením
HLR – Home Location Register – domácí lokalizační registr • HSS – Home Subscriber Server – server domácího účastníka
MRF – Media Resource Function – funkce zdrojů médií • SBC – Session Border Controller – řadič na rozhraní spojení
MSC – Mobile Switching Centre –propojovací středisko mobilních služeb • MG – Media Gateway – brána médií

Obr. 8 Platforma NGIN řídí všechny hlavní síťové prvky

Zákazníci mohou mít řadu odlišných služeb propojených
a přitom sdílet neměnnou uživatelskou zkušenost. NGIN
zjednodušuje složitost integrace obstarávání a zpoplatňování, což jsou obvykle dvě hlavní úlohy při zavádění nových
služeb. NGIN poskytuje bohaté a rozšiřitelné zúčtování,
obsahuje informace o všech službách a sítích. (přenositelnost mobilních čísel, parametry založené na lokalizaci,
parametry založené na souvislostech spojení, virtuální privátní sítě, uzavřené uživatelské skupiny atd.
K umožnění rychlého rozvoje služeb inteligentních
sítí byl vyvinut standard JAIN (Java APIs for Integrated
Networks). Vývojáři Java jsou s to vytvářet nové služby
a potažmo jejich nové rysy. Hlavní funkce poskytované
NGIN jsou:
– propojování pobočkových ústředen,
– virtuální privátní sítě (VPN),
– konvergence pevné a mobilní sítě (FMC),
– bezdrátová kancelář Wireless Office (WO),
– konvergentní Centrex.
 Inovace

prostřednictvím architektury orientované

na služby
Architektura orientovaná na služby (Service Oriented
Architecture, SOA) je klíčovým konceptem informačních
technologií používaným pro interakci základních modulů,
často nazývanými službami produkujícími aplikace. Nicméně
v telekomunikační sféře jsou služby vztaženy ke koncovým
uživatelům a jsou poskytovány aplikacemi probíhajícími
na aplikačních serverech připojených k IMS. Za klíčové lze
považovat modularitu, opakované využití, oddělení funkcí
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a pružnou podporu obchodních procesů. Základní části
SOA jsou zmiňovány ve vztahu ke službám, ale jako služby
(as service), aby se vyloučila nejednoznačnost k telekomunikačním službám, je nutno použít vhodné softwarové komponenty. Tyto součásti jsou nezávislé na aplikacích a platformách, které jsou nezbytné k jejich provozu. Komponenty
v SOA mohou být propojeny zcela volně bez znalosti jejich
technických podrobností. K propojení komponentů během
provozu podporuje SOA dynamické navázání. Pro výměnu
informací mezi komponenty jsou použity normalizované
komunikační protokoly. SOA na principu modularity, opětovnému využívání a všudypřítomnému přístupu se staly
jednou z největších SW iniciativ této doby. Telekomunikační
provozovatelé jsou s to nejen využít SOA, ale transformovat
je do vlastních interních OSS/BSS IT systémů jako je CRM,
řízení uspokojení a příkazů, aktivace služeb a zdrojů, zajištění
služeb a zpoplatnění.
Telekomunikační provozovatelé rovněž zjistili, že koncept SOA může být rovněž využit pro rychlé zavádění
produktů a služeb s ohledem na prostředí volné soutěže.
Na SOA je nahlíženo jako na klíčový prostředek umožňující zavádět telekomunikační služby nebo produkty díky
opakovaně použitelným komponentům SOA. To vyloučí
přístup k OSS jako ke kouřovodu, což bylo v minulosti často
běžné. SOA může zkrátit čas potřebný k obchodování produktů a umožní telekomunikačním provozovatelům si udržet způsobilost k volné soutěži na trhu. SOA lze provozovat
v různých prostředích, např. EAI nebo webové služby.
Ve službách přes internet budou mít všichni uživatelé
i zařízení přístup ke službám přes internetovou síť. Lze
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SOA:
Jako vznikající převládající paradigma
pro vývoj aplikací, které dokáží
z programového vybavení vyvodit
představu o nových službách

Principy internetu:
Umožní SOA vstoupit do světové
internetové komunikační infrastruktury

Web 2.0:
Je prostředkem k uspořádání spolupráce
člověk – stroj účinným a nákladově
přijatelným způsobem

Obr. 9 SOA4All - otevřená architektura služeb pro všechny podporuje prostřednictvím internetu inovace ICT.

nabízet služby pro všechny oblasti občanské i obchodní
klientely jako je např. bankovnictví, pojištění, platby, hry
a vytváření sociálních sítí. Technologie typu SOA a Web 2.0
umožňují vytvářet nové obchodní modely založené na vzájemném vylepšování prostřednictvím podniků připojených na síť. Za příklady mohou sloužit Google, PayPal
a Amazon. Web 2.0 založený na webových stránkách poskytuje návštěvníkům schopnost doplňovat informace aktivní
spoluprací a sdílením. Web 2.0 přetváří web na sdílenou
platformu. Aplikace Webu 2.0 používají webových služeb;
Web 2.0 může být nahlížen v podobě, že je založen na SOA.
Interaktivita, spolupráce a sdílení obsahu jsou významnými
charakteristikami inovace obecně nazývané Telco 2.0. Lze
na ně pohlížet z hlediska vytváření služeb, jejich objednávání, zprostředkování a monitorování. Ve svém souhrnu to
obsahuje všechny přínosy z organizace architektury orientované na služby (SOA).
V současnosti je převážná většina nasazených SOA spojena s transformací vnitřních IT systémů, telekomunikačních provozovatelů, což vyvolává zkoumání a posuzování
výhod plynoucích z nasazování SOA principů napříč organizačními rozmezími.
Dalším krokem je zajištění přístupu k miliardám služeb používajících webové prostředí. Nedávno instituce
Networked European Software & Services Programme
zahájila program architektury orientované na služby
SOA4All (Service Oriented Architectures for All). Tento
program pomůže uvést do života doslova miliardy účastníků, kteří se budou podílet na tvorbě a využívání služeb
prostřednictvím vyspělé webové technologie. Hlavním
cílem projektu je poskytnout komplexní rámec a infra-

strukturu integrující komplementární a vyvíjející se technické přednosti (mj. SOA, kontextové řízení, Webové principy, Web 2.0 a sémantický Web) do souvislé a na doméně
nezávislé platformě služeb podle obr. 9.
SOA4All je konsorcium 17 partnerů, z nichž Atos Origin
zastřešuje řízení projektu. SOA4All usnadní používání
webu miliardám služeb a revolučním způsobem změní přístup a používání SW. SOA4All bude mít významný dopad
na konkurenceschopnost evropských dodavatelů softwaru
a IT služeb.
Doručitelné adresování celého rámce SOA4All, včetně
sémantických prostorů, a tedy platforem pro obstarávání služeb, modelování, spotřebu a monitorování jsou
vedle jiných dostupné na adrese www.soa4all.eu společně
s vypracovanými popisy případových studií. SOA4All je
úhelným kamenem budoucího internetu služeb.
 Nové obchodní modely telekomunikačních společností
Poskytovatelé typu Over-The-Top (OTT) vytlačují telekomunikační společnosti do role okrajového poskytovatele
širokopásmového propojování. Poskytovatelé OTT dodávají služby a vytvářejí hodnotu v podstatně širším prostoru.
Telekomunikační společnosti by měly hrát roli v úplném
hodnotovém řetězci a musí se proto zrovna tak podílet na těchto OTT službách. Nicméně, vytváření obsahu
a obstarávání IT služeb nejsou silnou stránkou provozovatelů telekomunikací. Rovněž partnerství není řešením.
Síla provozovatelů telekomunikací v této oblasti spočívá
ve spolehlivých sítích a platformách, při zprostředkováním
velkých objemů provozu. Jejich síla a významný klad spočívá v rozsáhlé základně připojených zákazníků, ve znalosti
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jejich chování, v jejich způsobilosti zpoplatňování a ve spolehlivé pověsti.
Vyžadována je inovace takřka destruktivní: je třeba
vytvořit zcela nové obchodní modely s novými hráči
a novými výnosy. Tyto tzv. formovací strategie zcela mění
role zákazníků, poskytovatelů služeb a provozovatelů sítí
vyúsťující do nově definovaných termínů volné soutěže [6].
V následujícím jsou zmíněny tři pojmy: formovaný náhled,
počiny a přínosy a platformy.
Příklad formovaného náhledu je používání webu jako
platformy a zdroje aplikací; toto vede následně ke konceptu
softwaru v podobě služby (SaaS). Příklad formovaných
počinů a přínosů je model spolupráce pro rozvoj služeb
jako je např. standardní rozvojový balíček BT Web21C, kde
uživatelé po zaplacení poplatku mohou vyvíjet své vlastní
služby s využitím sítě BT.

Obr. 10 Rušivé až zničující inovace novými obchodními modely
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Jako příklad může sloužit platforma Googlu AdSense,
která využívá technologie připojení tvůrců reklamy, poskytovatelů obsahu a potenciálních zákazníků, včetně zadávání
reklamy či jejich zpoplatnění a úhrady. Tyto tvárné strategie používají SOA založené na webu, přičemž platforma
dodávky služeb hraje významnou roli. Výnosy z tradičních
hlasových a datových služeb klesají. Poskytované služby
jsou často placeny z reklamy jak je to známé od Google.
Obchodní modely jsou založeny na síťové spolupráci
jako je eBay, Google a Amazon, jak ukazuje obr. 10. Činnosti
vztažené ke Googlu jako je webový vyhledávač, sdílení
videa a poskytovatelů telekomunikačních služeb, s platbou
za reklamy svých služeb vyústí v naprosto odlišný přístup.
 Závěr
Uživatelé 2.0 očekávají všudypřítomné a spolupracující telekomunikační služby a právě Telco 2.0 kombinují světy telekomunikačních a informačních technologií za použití rámce
dodávky služeb, architektury orientované na služby a inteligentních sítí nové generace. Převratná inovace pod označením 2.0 je stimulována možnostmi Web 2.0 a SOA s ohledem
na spolupráci a vzájemné vylepšování. Pro zajištění pozice
telekomunikačních společností v hodnotovém řetězci jsou
nezbytné nové obchodní modely. Výsledkem je posun paradigmatu provozovatelů telekomunikací.
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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