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oVážení čtenáři,
Začátkem roku bývá zvykem ohlížet se za rokem minulým a nastavit si ambiciózní cíle 

pro rok nadcházející. Já bych se však raději v tomto úvodníku chtěl nejdříve podívat tro-

chu více do minulosti a zároveň vás přizvat k úvahám o budoucnosti a vývoji v oboru, 

ve kterém působíme. Přivedla mě k  tomu vzpomínka, že  to není tak dávno, co jsme 

všichni na konci roku 1999 sledovali, zda hrozby spojené s přechodem počítačových 

systémů do nového tisíciletí se naplní a dojde ke kolapsu systémů. S nadsázkou jsme 

tehdy v Českém Telecomu věřili, že alespoň analogové systémy, které byly tehdy ještě 

v provozu, to určitě přežijí… Od té doby uběhlo již 11 let a náš telekomunikační svět 

se podstatně změnil. Troufám si říci, že rychlost vývoje se každý rok násobí a je určitě 

složité být dnes vizionářem, který si troufá vidět vývoj na dalších 10 let.

Nejde ale primárně o technologie; zde se dá vývoj docela dobře odhadnout a kromě 

několika slepých cest se většina odhadů vyplnila. Jediný problém u technologií spočívá 

v tom, že v některých případech jsou k dispozici dříve, než je trh schopen je přijmout.

Daleko větší konfl ikt, který je před námi k řešení, je schován v obchodním modelu. 

A nejedná se jen o Českou republiku, tento rébus řeší většina operátorů na světě. V minulosti již k podobným situacím došlo 

a vždy se je podařilo s větším či menším úspěchem vyřešit. Stačí se podívat například na vývoj hlasových tarifů, které v pevné 

síti bývaly za  paušál, pak technologie umožnila časovou tarifi kaci, aby nakonec účtování hlasových služeb skončilo opět 

u paušálů.

Dnešní fenomén jsou datové služby a rychlost jejich rozvoje je daleko vyšší, než cokoliv jiného v minulosti. Nové služby, 

nové aplikace a přístupy k informacím jsou hlavním motivem pro prudký nárůst provozu ve všech datových sítích. S novými 

technologiemi, které umožňují vyšší rychlosti datových služeb, se adekvátně zvyšuje i nabídka informací. Například nabídka 

videostreamingu z internetu se začala rozvíjet až poté, co sítě začaly umožňovat rozumnou kvalitu pro uživatele. Začali jsme 

v sítích sledovat měření, která v minulosti neměla příliš velký význam. Dnes je ale pro nás podstatné vědět, že zatímco stre-

aming videa před 3 lety představoval v síti Telefonica méně než 10 % celkového provozu, dnes je to více než dvojnásobek. 

Podobným procentem narostlo i sdílení souborů, zatímco peer to peer provoz se podílí již jen čtvrtinou toho, co byl před 

3 lety. Nejvyšší procento podílu datového provozu je „normální“ přístup na web – přes 40 %. Opět to dokazuje, že objem 

informací na webových stránkách roste a každým kliknutím stahujeme více informací.

Občas je obtížné udělat si správnou představu o téměř nesrovnatelných číslech, pokud jde o rychlosti rozvoje. V jedné 

přednášce uváděl předseda představenstva společnosti Telefonica Cesar Alierta srovnání, které je velmi názorné: 89 let trvalo, 

než 150 milionů obyvatel planety mělo telefon, stejný počet uživatelů počítačů byl dosažen za 17 let a za 14 let pak mobilní 

telefon. A dnešní čísla? Za jeden měsíc společnost Apple prodala jeden milion tabletů, za jeden den naroste počet uživatelů 

na Facebooku o 600 tisíc, za jednu minutu je na YouTube 10 hodin nového videa a za jednu vteřinu je 50 milionů blogů dopl-

něno o nový text.

Tato čísla pak vidíme v datových sítích. Přenesené objemy dat se ročně zvyšují několikanásobně, v mobilních i pevných 

sítích a ve špičkách se celková kapacita měří v desítkách gigabitů za vteřinu. To jsou samozřejmě nadějné informace a určitě 

potvrzují dobrou budoucnost telekomunikačních a ICT služeb.

A v čem tedy spočívá problém celkového modelu v tomto průmyslu? Jde o správné vyvážení mezi třemi veličinami: růst, 

tržby a  investice. V  tomto řetězci se  již dávno nepohybují jen tradiční telekomunikační fi rmy, což je zdravé. Noví hráči 

přinesli nové možnosti růstu. Model, který bude muset být v krátkém období vyřešen, se týká rovnováhy mezi zmíněnými 

veličinami a hlavními hráči v tomto průmyslu, aby nedošlo k zpomalení.

Přeji vám mnoho úspěchů i inspirací.

Petr Slováček

ředitel pro provoz a 2. místoředseda představenstva

Telefonica O2 CR, a.s.
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y   Mobilní reklama v síti O2 vzrostla téměř o polovinu
Společnost Telefónica O2 Czech Republic zaznamenala

nárůst objemu mobilní reklamy ve své síti. Finanční objem

inzerce totiž meziročně vzrostl o více než 46 % v ceníko-

vých cenách. Největšímu zájmu ze strany inzerentů se těšily 

SMS kampaně. Od prosince 2010 společnost také vylepšuje

systém cílení bannerových kampaní.

Zatímco během roku 2009 bylo v  síti O2 spuštěno

46 kampaní, v  roce 2010 to bylo již 187 kampaní. Nárůst

zaznamenala také mobilní reklama prostřednictvím MMS.

„Hlavní výhodou mobilní reklamy je zejména kombinace

příznivé ceny a přesného zacílení. Zadavatelé inzerce tak mají 

jistotu, že se informace k adresátovi opravdu dostane. K popu-

laritě mobilní reklamy přispívá také zjednodušení a zrychlení 

ovládání mobilních telefonů při vyhledávání informací,“ říká“

Tereza Hubičková, manažerka prodeje reklamy společnosti

Telefónica O2 Czech Republic.

„První spolupráci s  O2 jsme brali jako pilotní projekt,

na základě kterého vyhodnotíme efektivitu mobilní reklamy.

Výsledky splnily naše očekávání, a  proto jsme se  rozhodli

pokračovat. Nyní již považujeme mobilní reklamu za součást 

komunikační strategie CRM,“ říká Gabriela Brůhová, ředi-“

telka CRM v Raiff eisenbank.

Systém pro cílení bannerových kampaní umožňuje kam-

paň nasměrovat na zákazníky podle oborových sekcí, typu

mobilního telefonu, věku, pohlaví a nově také podle loka-

lity. Významně se tak posílí atraktivita sdělení. Její efekt je

dnes oproti bannerům na  internetu v  průměru desetiná-

sobný, tedy kolem 1 % CTR (click through rate – poměr

mezi počtem zobrazení a  počtem kliknutí). Ještě vyšší

CTR pak dosahují cílené SMS či MMS kampaně. Nejlepší

mobilní kampaň roku 2010 pak přesáhla 21 % CTR.

  WIA se stává MVNO v ČR
Společnost WIA, inovativní český telekomunikační ope-

rátor, od  ledna 2011 rozšiřuje portfolio hlasových služeb

o SIPY MOBIL. Společnost WIA se tak stává, prvním virtu-

álním operátorem v mobilních hlasových službách (Mobile

Virtual Network Operator, MVNO) v ČR i v oblasti telefo-

nování. SIPY MOBIL vznikl na základě velkoobchodního

kontraktu mezi WIA spol. s r. o. a Mobilkom a. s.

Zákazníci společnosti WIA tak mohou využívat novou

službu SIPY MOBIL, která byla implementována ve  spo-

lupráci s  telekomunikačním operátorem Mobilkom.

Společnost Mobilkom zprostředkovává transport hlaso-

vého kanálu od mobilního zařízení k ústředně SIPY (WIA).

Hovor je následně zpracováván jako běžný provoz VoIP, což

umožňuje realizaci velmi fl exibilních a moderních řešení.

SIPY MOBIL představuje spojení výhod mobilního tele-

fonování a  IP telefonie. Produkt je určen jak pro domác-

nosti jako předplacená služba, tak i  pro fi rmy s  možností

běžného měsíčního vyúčtování. Zejména domácí uživatelé,

kteří v současné době využívají balíčků internetu a telefo-

nování, nyní jednoduše získají další moderní komunikační

řešení. 

„Služba je jedinečná nejen velmi příznivou cenou

a na mobilním trhu unikátní sekundovou tarifi kací 1+1, ale

zejména možností integrace s  VoIP, která byla dosud výsa-

dou ojedinělých produktů pro podnikovou klientelu,“ říká“

Filip Malina, obchodní ředitel WIA spol. s  r. o. Uživatele 

jistě potěší volání zdarma mezi SIPY MOBILy i  běžnými 

VoIP telefony, společný kredit na volání pro více pevných 

i mobilních telefonů, rychlý přehled o nákladech na telefo-

nování prostřednictvím online výpisu hovorů, plateb apod. 

„Stále se zlepšující pokrytí společnosti Mobilkom pro nás 

představuje velký potenciál, proto se  budeme věnovat dal-

šímu rozvoji služby, a  to zejména v  podobě integrace SIPY 

MOBILu do fi remních řešení založených na vlastní IP poboč-

kové ústředně SIPY BOX,“ dodává Filip Malina.“

  Již přes 100 komerčních sítí HSPA+
Podle studie 4G Americas nabízelo počátkem roku 2011 

ve  světě mobilní širokopásmové služby prostřednictvím 

technologie HSPA+ již celkem 103 komerčních sítí v  54 

zemích. Když se vrátíme zhruba o rok zpět, v únoru 2010

bylo na celém světě 42 sítí HSPA+ z celkem 303 sítí HSPA, 

takže během roku 2010 se  toto číslo více než zdvojnáso-

bilo. Očekává se, že  většina komerčních sítí HSPA bude 

postupně modernizována na HSPA+. Podle údajů zveřejně-

ných analytickou společností Informa Telecoms & Media je 

po celém světě v provozu více než 800 komerčních sítí GSM, 

které pokračují v postupném vývoji od 2G přes 3G k 4G, tj. 

od GSM přes UMTS, HSPA a HSPA+ k LTE. Mobilní sítě 

obsluhují po  celém 4,75 miliardy uživatelů a  nabízejí cca 

632 milionů mobilních širokopásmových připojení k inter-

netu. Analytická společnost 4G Americas odhaduje, že hra-

nice jedné miliardy mobilních širokopásmových připojení

bude překročena koncem roku 2011. Hlavními argumenty 

jsou zejména vyšší poskytované rychlosti, masový trh inte-

ligentních telefonů a neustále rostoucí pokrytí. V rámci stu-

die se rovněž uvádí, že v regionu Severní a Jižní Ameriky 

bylo na konci roku 2010 celkem 77 komerčních sítí HSPA 

v 29 zemích a 16 komerčních sítí HSPA+ v šesti zemích.

  Počet širokopásmových přípojek 2010 Q3
Podle analytické společnosti Point Topic dosáhl ve 3. čtvrt-

letí 2010 celkový počet širokopásmových přípojek ve světě 

508,76 milionu, což představuje meziroční nárůst o 6,7 %. 

Během 3. čtvrtletí 2010 bylo nově instalováno 14,3 milionu 

širokopásmových přípojek, což v porovnání s 2. čtvrtletím 

2010 představuje nárůst o  2,88 %. Čína a  Indie ohlásily 

2010 Q3 za své druhé nejlepší čtvrtletí, a počet širokopás-

mových přípojek v  Indii, Rusku, Vietnamu, na  Ukrajině 

a Filipínách vzrostl za posledních 12 měsíců o více než 20 %. 

Robin Mersh, generální ředitel Broadband Forum, uvedl, 

že se mění model nárůstu, protože některé trhy ve vyspě-

lých zemích již jsou nasyceny, zatímco rozvojové země, 

kde začalo zavádění širokopásmových přípojek později, 

nyní vykazují pozoruhodný nárůst. Poslední údaje ukazují, 

že  nejvíce širokopásmových přípojek přidaly již tradičně

Čína (6,067 milionu) a  USA (1,224 milionu) na  třetím 

místě se umístilo Německo (762 tisíc) a na čtvrtém místě 

Brazílie (500 tisíc). Země jako Brazílie a  Rusko zase mají 

nejvyšší procentuální nárůst 22 % resp. 14 %. Region Asie 

zvyšuje svůj podíl z  celkového počtu širokopásmových 

přípojek ve  světě, neboť jen během tohoto čtvrtletí bylo 
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než v kterémkoliv jiném regionu. Dominantní technologií

zůstává nadále DSL, nejrychleji roste počet DSL přípojek 

v Asii, což je stimulováno zejména poměrně nízkými počá-

tečními náklady a dostupností.

Celkový počet uživatelů IPTV dosáhl ve 3. čtvrtletí 2010

celkem 41,9 milionu, což představuje nárůst o 7,3 % (čistý 

přírůstek ve 3. čtvrtletí 2010 byl 2,846 milionu) za poslední

čtvrtletí a 36,7 % za posledních 12 měsíců (čistý přírůstek 

11,26 milionů nových uživatelů IPTV). Vedoucím regi-

onem v oblasti využívání IPTV je Evropa, která má podíl

46 %, nicméně počet uživatelů IPTV v  Číně rychle roste

a odhaduje se, že koncem roku 2011 zde bude více uživatelů

IPTV než v současné světové jedničce – Francii.

  Společnost JVC představuje první 3D Full HD videokameru 
na světě

Společnost JVC (Victor Company of Japan) rozšířila svou

řadu videokamer HD Everio o dva nové modely: GS-TD1

– první videokameru na světě nabízející plnohodnotný 3D

záznam v  kvalitě Full HD prostřednictvím dvou objek-

tivů a  GZ-HM960 – poskytující požitek z  3D záznamu

pomocí použití speciální funkce, která převádí 2D záznam

do záznamu 3D. Oba nové modely jsou na trhu dostupné

od ledna 2011.

Nová kamera GS-TD1 používá dva objektivy a  dva

3,32megapixelové obrazové snímače CMOS, jeden pro

každý objektiv. Tímto systémem zaznamenává trojroz-

měrný snímek stejným způsobem jako lidské oko. Nový 

JVC vysokorychlostní grafi cký procesor „FALCONBRID“

zpracovává oba Full HD záznamy současně v  rozlišení

1920 × 1080i. Nově vyvinutý „LR Independent“ formát

dělá z GS-TD1 první spotřebitelskou videokameru na světě

schopnou natáčet 3D záznam v kvalitě Full HD. Tato nová

JVC videokamera nabízí k  3D režimu „Side-by-Side“

i běžný 2D režim. Oba režimy pracují s oblíbeným formá-

tem záznamu AVCHD.

JVC 3D Twin HD GT dvojitý objektiv, použitý ve videoka-

meře, představuje nový standard v objektivech s vysokým

rozlišením díky použitému sklu s  minimálním světelným

rozptylem pro ostré, vysoce kontrastní snímky a díky mno-

honásobným asférickým čočkám pro dokonalou repro-

dukci obrazu. GS-TD1 má současně kruhovou závěrku

clony, která umožňuje efekt zastřeného pozadí natočeného

videa a fotografi í.

K dalším přednostem patří 5násobný 3D optický zoom 

a vysoce účinný optický stabilizátor pro větší hloubku 3D 

snímků, JVC BIPHONIC technologie pro dynamický 3D 

zvuk a automatické nastavení paralaxy (přesné sladění dvou 

optik) pro dokonale přirozené vnímání 3D obrazu.

Ovládání videokamery GS-TD1 je stejně snadné jako 

u  ostatních JVC videokamer. 3D dotykový LCD displej 

s úhlopříčkou 9 cm zobrazuje 3D snímky bez potřeby pou-

žití 3D brýlí a díky tomu je přehrávání a kontrola 3D nahrá-

vek velmi snadná a možná kdekoliv.

Další novou JVC HD Everio videokamerou s  3D 

záznamem je model GZ-HM960. Svou velikostí a  funk-

cemi se  podobá ostatním HD Everio modelům, ale navíc

má speciální 2D-to-3D funkci, která převádí 2D záznam 

do  záznamu 3D. Výsledný 3D záznam můžete shlédnout

bez použití 3D brýlí přímo na 9cm 3D LCD displeji nebo 

na připojeném externím 3D monitoru. Rádiová technolo-

gie Bluetooth umožňuje propojení s  vnějšími zařízeními 

s GPS jako je smartphone a následnou synchronizaci videa 

a fotografi í s Google Maps.

U obou nových videokamer, GS-TD1 a GZ-HM960, je 

použit soft ware Everio MediaBrowser (pro Windows) pro 

snadnou organizaci, editaci a  sdílení nahrávek. Kromě 

snadné úpravy videa a fotografi í, soubory mohou být také 

staženy na  stránky sociálních sítí jako je YouTube nebo 

Facebook. Soft ware dodávaný s  GS-TD1 umožňuje sdílet 

3D video na YouTube.

  Tenká elegance s HD videem co neztenčí vaši peněženku 
Panasonic LUMIX FS16 a FS18

Společnost Panasonic představuje dva nové kompaktní 

fotoaparáty řady FS – model DMC-FS18 s rozlišením 16,1 

megapixelu a  model DMC-FS16 s  rozlišením  14,1 mega-

pixelu. Jejich hlavní předností je vysoce kvalitní optika 

v miniaturním štíhlém těle – oba fotoaparáty jsou vybaveny 

nově vyvinutými objektivy LEICA DC s optickým stabili-

zátorem MEGA O.I.S., širokoúhlým ohniskem a  4× zoo-

mem. Rozsah ohniskové vzdálenosti odpovídá 28–112 mm 

u  klasického fotoaparátu. Modely nové řady jsou tak ide-

ální volbou pro uživatele, kteří touží po kvalitních snímcích 

a přitom sebou chtějí nosit fotoaparát všude, aniž by jakkoli 

pocítili jeho rozměry či hmotnost. Navzdory miniaturnímu 

provedení se můžete těšit nejen na špičkové fotografi e, ale 

také na  vyspělou funkční výbavu. Nové modely nabízejí 

osvědčenou technologii inteligentního rozlišení, režim 

inteligentní automatiky iA nebo natáčení videozáznamů 

v  HD rozlišení 720p. Fotoaparáty mají exkluzivní kovové 

tělo a  k  dispozici je několik barevných variant – model 

FS18 se dodává ve  stříbrném, černém, růžovém, fi alovém 

a zlatém provedení, model FS16 pak ve stříbrném, černém, 

růžovém, červeném a modrém. 

Fotoaparáty natáčejí kvalitní videozáznam v HD rozlišení 

1280 × 720 (720p) frekvencí 24 snímků za sekundu (FS18),

resp. 30 snímků za sekundu (FS16). Kromě toho je k dis-

pozici i standardní rozlišení VGA (640 × 480) ve formátu 

Motion JPEG. Natočený záznam lze bez jakýchkoli úprav 

poslat na server YouTube, případně přehrát na širokoúhlé 

televizi s vysokým rozlišením. Má-li uživatel k dispozici HD 
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y televizor Panasonic VIERA, stačí vložit paměťovou kartu 

SD, SDHC nebo SDXC do příslušného slotu a spustit pře-

hrávání. Stejným způsobem lze promítat i fotografi e.

Nové modely DMC-FS18 i  DMC-FS16 jsou navzdory 

ultratenkému provedení vybaveny vysoce kvalitním nově 

vyvinutým objektivem LEICA DC VARIO-ELMAR se  4× 

optickým zoomem. Díky úspěchům společnosti Panasonic 

v  oblasti miniaturizace optiky se  tělo obou fotoaparátů 

zmenšilo v  porovnání s  předchozími modely cca o  20 %, 

aniž by docházelo k  jakýmkoli kompromisům v  optické 

kvalitě. Pokud při fotografování vzdálených objektů nestačí 

4× optický zoom, lze jeho rozsah prodloužit pomocí funkce 

Extra Optical Zoom až  na  8,4× přiblížení bez jakýchkoli 

digitálních zásahů do obrazu.

Novinky jsou vybaveny výkonným vysokorychlostním 

obrazovým procesorem Venus Engine VI, podporujícím 

mj. oblíbenou technologii inteligentního rozlišení. Kromě 

kvalitního zpracování obrazu se obrazový procesor Venus 

Engine VI stará i  o  rychlé reakce fotoaparátu. Prodleva 

spouště tak klesá až na hodnoty v řádu tisícin vteřiny, což 

je u  kompaktních modelů skutečně neobvyklé. K  celkově 

rychlým reakcím přístroje přispívá i  automatické ostření 

se systémem Sonic Speed AF. Ocení jej především milovníci 

momentek a akčních snímků.

Při fotografování ve  slabém světle lze nastavit režim 

vysoké citlivosti, v němž klesne rozlišení, ale hodnota ISO 

stoupne až na 6400. I bez blesku tak lze fotografovat třeba 

v potemnělých interiérech.

V  nových modelech značky Panasonic nemůže chy-

bět ani jedna z nejoblíbenějších součástí výbavy celé řady 

Lumix – režim inteligentní automatiky iA. Oba fotoa-

paráty podporují dvě nové funkce tohoto režimu – kon-

tinuální ostření a  inteligentní měření expozice. Systém 

kontinuálního ostření umožňuje automaticky přeostřovat 

na  objekty v  pohybu, což opět ocení zejména milovníci 

akčních a sportovních fotografi í. Při inteligentním měření 

expozice zase fotoaparát automaticky nastavuje optimální 

expoziční hodnoty pro různé oblasti záběru, aby nedochá-

zelo k  přepalům či utopení kresby ve  stínech. Výsledkem 

jsou kvalitní a výborně exponované fotografi e s plynulými 

tonálními přechody. Při fotografování v protisvětle se auto-

maticky aktivuje funkce pro vyrovnání přílišných kontrastů 

v záběru.

Nedílnou součástí režimu iA je inteligentní výběr moti-

vového programu, který podle aktuálních světelných pod-

mínek automaticky zvolí jeden z přednastavených scénic-

kých režimů. Na  výběr je makro, portrét, krajina, noční 

portrét, noční krajina či západ slunce. Inteligentní ovládání 

citlivosti zase automaticky nastaví potřebnou hodnotu ISO 

tak, aby nedocházelo k rozostření pohybujících se objektů. 

O ostré a dobře exponované portréty se stará funkce auto-

matického rozpoznávání tváře, která u  modelu DMC-S3 

navíc automaticky odstraňuje nepěkný efekt červených očí. 

Všechny tyto sofi stikované funkce se  nastavují zcela 

automaticky, stačí aktivovat režim inteligentní automa-

tiky iA. Uživatelé se tak mohou těšit na výjimečně kvalitní 

snímky, aniž by museli jakkoli pronikat do  složité foto-

grafi cké techniky. Kromě režimu inteligentní automatiky 

je k  dispozici celá řada tradičních motivových programů, 

např. pro fotografování malých dětí nebo domácích zvířat. 

Interní paměť obou modelů se zvýšila na 70 MB.

Modely DMC-FS18 i  FS16 umožňují velmi snadné 

zasílání fotografi í i videozáznamů na oblíbené internetové 

komunitní servery. Slouží k  tomu nová funkce LUMIX 

Image Uploader. Stačí vybrané fotografi e či fi lmy označit 

a připojit fotoaparát k počítači, k samotnému přenosu pak 

slouží jednoduchý průvodce. Do počítače není nutné insta-

lovat žádný soft ware. Snímky lze tímto způsobem posílat 

na Facebook, videozáznamy na YouTube.

Oba fotoaparáty mají inteligentní LCD panely, které 

automaticky mění jas v 11 krocích podle intenzity okolního 

světla. To zaručuje za  všech okolností dobrou viditelnost 

fotografi í i scény na displeji.

V  České republice se  digitální fotoaparáty Panasonic 

Lumix FZ16/FZ18 začnou prodávat v březnu. Doporučená 

maloobchodní cena zatím nebyla stanovena.

  Samsung představuje novou kategorii mobilních 
dotykových počítačů

Přední světová společnost v oblasti digitálních médií a digi-

tální konvergence Samsung Electronics Co., Ltd. před-

stavila nový pokročilý mobilní počítač, a  zvedla tak laťku 

v  této kategorii výrobků. Počítače řady Samsung Sliding 

PC 7 vybavené operačním systémem (OS) Microsoft  

Windows 7 a nejmodernější procesorovou platformou Intel 

Atom prozatím přezdívanou „Oak Trail“ maximálně využí-

vají předností tablet PC, jež spočívají v konstrukčním řešení 

vyznačujícím se kompaktností, lehkostí a snadnou přenos-

ností, a rovněž funkcí, které umožňují snadné psaní a vyšší 

produktivitu a výkon. Displej se elegantně vysune a objeví 

se fyzická klávesnice, která je velmi podobná klávesnici běž-

ného notebooku. Uživatel tak má možnost využít intuitivní 

dotykové obrazovky, nebo klávesnice a myši.

Samsung Sliding PC 7 má 10,1palcový vícedotykový 

LCD displej, který podporuje rozlišení HD (1366 × 768), 

a  umožňuje venkovní viditelnost (340 nit). Díky útlému 

provedení a  nízké hmotnosti umožňuje Samsung Sliding 

PC 7 mobilitu, aniž by tím jakkoli utrpěla funkčnost.

Pro uživatele, kteří dávají při rychlém psaní poznámek 

nebo prohlížení internetu přednost fyzické klávesnici, je 

Samsung Sliding PC 7 opatřen plnohodnotnou klávesnicí 

s 80/81 klávesami, která je elegantně skryta pod displejem. 

Pro pohodlí uživatele se  dá klávesnice úplně vysunout, 

takže vytváří rozhraní jako u  běžných laptopů doplněné 

o  dotykové funkce displeje. Zařízení nabízí to nejlepší 
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z  obou světů – podmanivý zážitek z  práce s  dotykovou

obrazovkou a skutečnou klávesnici pro dosažení maximální

produktivity.

S  využitím předností podmanivé dotykové obrazovky 

a výsuvné klávesnice si uživatelé mohou vychutnat přehrá-

vání a tvorbu multimediálního obsahu, ať už jsou kdekoli.

Samsung Sliding PC 7 má dokonalou velikost pro online

sledování nebo úpravu videa, odesílání nebo prohlížení

fotografi í, čtení zpráv nebo rychlé psaní e-mailů. 

Samsung Sliding PC 7 je vybaven operačním systémem

Microsoft  Windows 7 a procesorem Intel Atom, a posky-

tuje tak uživatelům známé prostředí a  obvyklý komfort

a zároveň umocňuje jejich celkový zážitek. Počítač podpo-

ruje celou řadu způsobů připojení a vstupních/výstupních

portů, včetně rádiových modulů, USD/HDMI výstupů přes

hardwarové klíčenky (dongle) a slotů pro microSD karty.

Samsung Sliding PC 7 je opatřen diskem SSD společnosti

Samsung, který umožňuje rychlé zavedení systému, takže

uživatelé získají k  požadovanému obsahu přístup během

několika sekund. Disk umožňuje prodlouženou výdrž bate-

rie, což znamená, že  uživatelé si  mohou mezi nabíjením

vychutnávat život v pohybu po dobu až osmi hodin. Disk 

SSD také plně podporuje multitasking, a  to jak v  režimu

klávesnice, tak v režimu dotykové obrazovky.

Samsung Sliding PC 7 se  dodává s  několika předem

instalovanými aplikacemi, které jsou optimalizovány pro

dotykový displej. Díky řešením společnosti Samsung pro

vzájemné propojení různých zařízení funguje Samsung 

Sliding PC 7 jako přípojný bod pro další přístroje, čímž

umocňuje požitek z mobilní zábavy.

Samsung Sliding PC 7 se bude také dodávat s OS Windows 7

Professional pro podnikové uživatele, včetně univerzit, nemoc-

nic a  prodejců. Dva modely počítače Samsung Sliding PC 7

vybavené paměťovými disky SSD o kapacitě 32 či 64 GB budou

na vybraných trzích v prodeji na jaře 2011. Rovněž se dodává

s předem instalovaným kancelářským balíkem Microsoft  Offi  ce

Starter 2010, který obsahuje základní verze aplikací Word

a Excel s možností upgradu na kompletní sadu.

  Supertenký monitor LG řady E90 oceněn na výstavě CES 2011
Společnost LG Electronics CZ (LG), která je světovým

lídrem a  technologickým inovátorem v  domácích spotře-

bičích, spotřební elektronice a  mobilních komunikacích,

představila na výstavě CES v Las Vegas mnoho technických

novinek, mezi kterými byl i supertenký LCD LED monitor

E2290V. Ten navíc získal ocenění od odborné poroty.

LCD LED monitor LG E2290V získal prestižní ocenění 

„Innovations Honoree“. Porota hodnotí produkty výrobců 

z celého světa v mnoha kategoriích: od vzhledu, přes ino-

vativnost, kvalitu, speciální funkce až  po  jednoduchost 

ovládání.

„Toto prestižní ocenění ukazuje na fakt, že LG je skuteč-

ným lídrem mezi výrobci LCD monitorů. Oceněný monitor 

vyniká nejen překrásným štíhlým designem, ale také spous-

tou inovativních technologií,“ uvedl Martin Malý, tiskový “

mluvčí společnosti LG Electronics CZ a  zároveň doplnil: 

„Další nestandardní záležitostí, kterou tento model má, je 

snadné zapojení kabelů do podstavce, což nenarušuje vzhled 

monitoru zezadu.“

Model LG E2290V patří do  nedávno představené sérii 

monitorů E90, číslo 22 v  názvu naznačuje, že  úhlopříčka 

monitoru činí 22“. I  přes tento rozměr je tloušťka moni-

toru neuvěřitelných 7,2 mm. A je v současné době nejten-

čím monitorem na  světě. Takto tenký monitor je možné

vyrobit díky unikátní technologii SUPER LED. Ta zajišťuje 

fantastické parametry obrazu, jako je kontrastní poměr dle 

Line-up je 10M:1 nebo odezva 2 ms. Díky Full HD rozli-

šení se monitor skvěle hodí i pro sledování fi lmů z Blu-ray. 

Používáním tohoto monitoru ušetří uživatel životní pro-

středí: nová technologie podsvícení zaručuje, že  monitor 

spotřebovává o  40 % méně elektrické energie, než kon-

venční LCD monitory, při běžném používání si tak vystačí 

s  pouhými 23 watty. „Věřím, že  nový supertenký monitor 

E2290V bude svým vzhledem a  technickými parametry 

reprezentovat každý pracovní stůl,“ dodal Martin Malý.“

Oceněný monitor LG E2290V bude od  února 2011 

dostupný na  českém trhu za  doporučenou maloobchodní 

cenu 7400 Kč vč. DPH.
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Poskytovatelem služby Telefonních center tísňového volání

(TCTV) 112 v České republice je od roku 2004 společnost

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Toto významné ICT

řešení představuje systémovou integraci technologie Call

centra a  aplikační podpory dispečerů, které díky hlasové

a datové infrastruktuře O2 vytváří kompaktní celek napříč

ČR. Call centrum zajišťuje správné přidělení tísňového

hovoru příslušnému operátorovi tísňové linky, pomocí

aplikační nadstavby potom operátor lokalizuje místo vola-

jícího a události a vytěžené informace předává operačnímu

řízení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Ty 

potom zajišťují vyslání sil a prostředků a jejich další řízení.

V  roce 2005 vyšel v  tomto časopise článek, zevrubně

popisující systém TCTV 112, následně byl v r. 2008 publi-

kován další příspěvek o pilotním projektu eCall. Rád bych

navázal na  tyto minulé příspěvky a  v  tomto článku při-

blížil aktivity v oblasti služby TCTV 112, které do značné

míry přispěly ke  zkvalitnění poskytované služby. Jedná

se zejména o:

–  Zrobustnění nahrávacího systému.

–  Obnovu hardwarové infrastruktury aplikační části TCTV

112.

–  Výkonnostní optimalizaci systému.

V další části bych rád stručně představil nedávno dokon-

čenou integraci služby TCTV 112 do  prostředí IBC

Moravskoslezského kraje. V závěru nastíním možné trendy 

vývoje TCTV, které by mohly umožnit naplnění koncepce

národního systému pro příjem tísňových volání v ČR, jak je

připravován ve spolupráci HZS ČR a ostatních základních

složek IZS.

 Hlavní charakteristiky služby TCTV 112
Hasičský záchranný sbor, jako subjekt pověřený provozo-

váním pracovišť pro příjem tísňových volání, defi noval

na  začátku projektu základní podmínky, které musí nový 

systém pro příjem a odbavení jednotného evropského tís-

ňového čísla 112 splňovat. Tyto podmínky beze zbytku spl-

nil systém TCTV 112 společnosti Telefónica O2, budovaný 

ve spolupráci s partnery NextiraOne a MediumSoft :

1.  Tísňová volání 112 z pevných i mobilních sítí jsou směro-

vána na operátorská pracoviště dle krajského uspořádání

ČR.

2.  Systém musí zajišťovat rovnoměrné přidělování tísňo-

vých volání všem operátorům a  v  případě jejich nedo-

stupnosti v  dané lokalitě umožnit automatický přeliv 

na geografi cky nejbližší nevytížené pracoviště.

3.  Systém musí umožnit identifi kaci volajícího a lokalizaci

místa volajícího a  události a  následně zobrazit místo

volání a  události v  geografi ckém informačním systému

(Geographic Information System, GIS).

4.  Po vytěžení volajícího v tísni musí operátor údaje o udá-

losti zaslat elektronicky na příslušné operační středisko

složky IZS formou tzv. datové věty, případně umožnit 

sestavení hlasové konference s těmito složkami.

5.  Veškerá hlasová komunikace operátora musí být nahrá-

vána a  archivována, záznamové zařízení musí zajistit 

statistické zpracování přijatých hovorů s  propojením 

na  archivovaná data o  řešených událostech a  případný 

export těchto záznamů.

Při realizaci projektu TCTV 112 bylo v  letech 2002–2003 

vybudováno čtrnáct center příjmu linek tísňového volání 

v krajských městech České republiky, vzájemně propojených 

pomocí hlasové a datové sítě společnosti Telefónica O2 a inte-

grovaných s privátní sítí ministerstva vnitra. Spuštění ostrého 

provozu TCTV 112 bylo zahájeno v roce 2004 a dokončeno 

o rok později spuštěním služby v poslední lokalitě Ostrava. 

Do systému TCTV 112 je od té doby napojeno nejenom číslo 

112, ale ve většině krajů i národní tísňové číslo 150. Systém 

ročně odbaví několik milionů hovorů, z  nichž je skutečně 

založeno a odbaveno asi 160 tisíc událostí.

Řešení TCTV 112 se  skládá ze  dvou hlavních dílčích 

systémů:

–  call centrum, vybudované na technologii Alcatel-Lucent 

a dodávané společností NextiraOne,

–  aplikační nadstavba (dispečerská aplikace, GIS) vyvinutá 

společností MediumSoft .

Na obr. 1 je architektura sítě TCTV a na obr. 2 pak techno-

logie MAIN TCTV s  připojeným krajským remote TCTV. 

Jádrem call centra je PBX – komunikační systém OmniPCX 

Enterprise výrobce Alcatel-Lucent, soft warové verze R8, 

se  zdvojeným řízením, umístěný ve  třech technologických 

uzlech, (MAIN TCTV Praha, Plzeň a Olomouc). Zbývajících 

11 krajských lokalit TCTV 112 (tzv. Remote TCTV) je osa-

zeno vzdálenými jednotkami OXE.  Distribuce tísňových 

hovorů probíhá dle původu volání (kraj) s uplatněním pře-

livů v  rámci uzlu, případně mezi jednotlivými uzly, pokud 

jsou místně příslušní operátoři obsazeni nebo při výpadku 

krajského pracoviště TCTV 112. Komunikace se  systémy 

operačního řízení je zajištěna příčkami mezi sítí TCTV 112 

a resortními sítěmi HZS ČR a Policie České republiky (PČR).

Záznam všech příchozích i  ochozích hovorů zabez-

pečuje nahrávací systém, umístěný v  každém uzlu TCTV 

112, který je přímo propojený s komunikačním serverem

OmniPCX Enterprise. Komprimované nahrávky jsou uklá-

dány pro účely pozdějšího přehrávání, archivace a případ-

ného exportu. Záznamy je možné přehrát prostřednictvím 

telefonního přístroje, častěji se  však využívá přehrávání 

přímo z dispečerské aplikace. 

Propojení telefonní části TCTV 112 s  aplikační nad-

stavbou pomocí rozhraní pro programování aplikací 

(Application Programming Interface, API) zajišťuje CTI 

(Computer-Telephony Integration) vrstva – T-server 

Genesys, který je v každém uzlu zdvojen a pracuje v H/A 

režimu. Základní úlohou T-serveru je přenos telekomuni-

Telefonní centra tísňových volání 112
Dne 10. února 2009 se Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), který v ČR obsluhuje jednotné evropské číslo tísňo-

vého volání 112, dočkal v Bruselu velkého ocenění. V předvečer Evropského dne linky 112 obdržel „112 Award“ (Cenu 112). Aso-

ciace evropského čísla tísňového volání (European Emergency Number Association, EENA) tímto slavnostním aktem vyzdvihla 

špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementaci progresivních směrů 

v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).
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Obr. 1  Architektura sítě TCTV

Obr. 2  Technologie MAIN TCTV s připojeným krajským remote TCTV
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kačních událostí (event) do aplikační části (soft warová tele-

fonie) a v opačném směru předávání požadavků (request)

od aplikace do telefonní části systému.

Infrastruktura aplikační části TCTV 112 je obdobně jako

telefonní subsystém umístěna ve  třech hardwarových cent-

rech TCTV MAIN v  lokalitách Praha, Plzeň a  Olomouc.

Představuje databázové, aplikační a GIS servery, které obslu-

hují jednotlivá pracoviště TCTV 112 ve všech krajích ČR.

Hlavní funkce dispečerské aplikace TCTV jsou:

–  automatická lokalizace místa volání – převod identifi kač-

ních údajů do vektorových souřadnic a zobrazení místa

volání v mapových vrstvách systému GIS,

–  zpřesnění místa události pomocí místopisného nebo gra-

fi ckého vyhledávače,

–  klasifi kace zpracovávané události a  nastavení požado-

vané součinnosti základních složek IZS (HZS ČR, PČR 

a Zdravotnická záchranná služba – ZZS),

–  předání zpracovávané události k řešení příslušným ope-

račním složkám standardizovaným protokolem (tzv.

datová věta).

Zjednodušeně řečeno dispečerská aplikace musí poskyt-

nout maximální podporu pro to, co je při odbavení tísňo-

vého volání naprosto nezbytné, totiž velmi rychle zjistit:

a)  Co se stalo – správně klasifi kovat událost z hlediska typu

a závažnosti incidentu.

b)  Kde se to stalo – přesně lokalizovat místo události.

c)   Komu předat k řešení – identifi kovat zásahovou jednotku.

K  tomu, aby si  operátoři TCTV 112 udrželi přehled o  již 

přijatých voláních a  řešených událostech v  daném místě 

a  mohli eliminovat případná duplicitní volání v  případě 

hromadných nehod, rozsáhlých požárů apod., slouží 

v  TCTV 112 kontinuální replikace informací mezi jed-

notlivými databázovými servery a  obnova (refreshing) 

stavu operátorů, přijatých volání a registrovaných událostí 

na přehledových obrazovkách, resp. obrazovkách GIS.

Zásadní změnou v  telekomunikační části TCTV 112, 

která se odehrála v r. 2009, byla obnova a zrobustnění nahrá-

vacího systému. Původní zařízení od společnosti NICE bylo 

nahrazeno novou technologií ReDat společnosti Retia, a.s. 

Toto nové řešení záznamu hovorů (viz obr. 3) je z technic-

kého pohledu tvořeno aplikacemi, rozmístěnými na trojici 

standardních serverů – záznamová jednotka ReDat3, ReDat 

Aplikační server a NAS pole. Servery ReDat 3 a ReDat AS 

jsou instalovány v technologických uzlech TCTV 112 jako 

zcela samostatná řešení, NAS pole je umístěno v telekomu-

nikačním objektu společnosti Telefónica O2.

ReDat3 je připojen k PBX OmniPCX Enterprise pomocí 

tzv. DR-linku (PCM linka), na  který je zrcadlen hlasový 

provoz agentů call centra. Pro zajištění redundance nahrá-

vání funguje další jednotka ReDat 3 jako nezávislá záloha 

řešení, která snímá hlasový provoz na vstupních E1 svaz-

cích do Call centra.

Obr. 3  Architektura nového nahrávacího řešení
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ReDat Aplikační server tvoří databázovou nadstavbu nad

záznamovou jednotkou ReDat3 a  obsahuje tyto základní

moduly:

–  ReDat Katalog, databáze záznamů na  bázi SQL s  mož-

ností webového přístupu k záznamům.

–  ReDat API, integrační rozhraní pro integraci ReDat AS

s jinými systémy, v případě TCTV 112 slouží k integraci

s dispečerskou aplikací pro přehrávání hovorů.

–  ReDat CTI řízení, modul pro příjem událostí CTI od pod-

porovaných CTI serverů, v případě TCTV 112 se  jedná

o řízení CTI Alcatel-Lucent TSAPI.

–  TSAPI server Alcatel-Lucent.

Poslední komponentou nového nahrávacího systému je

NAS server ReDat, který zabezpečuje kopírování dlouho-

době archivovaných záznamů na disková pole včetně infor-

mace o hovorech a možnost zpětného obnovení archivova-

ných záznamů.

V roce 2010 byla zahájena zásadní obnova hardwarové

infrastruktury aplikační části služby TCTV 112 – aplikač-y

ních, GIS a databázových serverů, spojená se změnou dislo-

kace aplikačních služeb.

Původní koncepce rozmístění aplikačních serverů vyu-

žívala umístění jednoho či více serverů v  lokalitě zákaz-

níka (HZS). Toto řešení umožnilo komunikaci klient/ser-

ver prostřednictvím LAN. Jedním z  cílů obnovy, kromě

vlastní náhrady zastarávajícího hardwaru, bylo změnit

toto rozmístění a  maximum serverů centralizovat do  tří

hlavních technologických uzlů MAIN v  Praze, Plzni

a  Olomouci. Hlavním důvodem k  tomuto kroku bylo

zejména zvýšení dostupnosti podpory, zlepšení řízení slu-

žeb (zálohování, obnova) a  posílení datové komunikace

na  vysunuté (remote) TCTV. V  rámci projektu obnovy 

tak došlo i  k  přesunu aplikačních služeb na  centralizo-

vané MAIN pracoviště, kde je pro každé Remote TCTV

alokován samostatný aplikační server s  virtualizovaným

prostředím.

Centralizace do  tří MAIN uzlů se  nevyhnula ani GIS

serverům. K tomuto kroku jsme se odhodlali po pečlivém

zvážení všech aspektů a  provedených zátěžových testech,

kdy bylo opakovaně cíleně testováno rozmístění těchto

služeb na vzdáleném pracovišti MAIN. Klienti s  lokálním

GIS map serverem tak dnes využívají tyto služby vzdáleně,

přičemž sdílejí prostředky nových serverů SUN Fire X4270

s  SSD disky spolu s  pracovišti MAIN lokalit a  ostatních

Remote TCTV.

Další nový prvek, který přinesl projekt obnovy HW, je

virtualizace. Prostředky virtualizační technologie umožňují

efektivní sdílení systémových prostředků fyzického ser-

veru. Na nových serverech Sun Fire X4170 s procesory Intel

Nehalem a OS W2008 je použita virtualizační technologie

VMWare ESXi verze 4.0. Na každém fyzickém serveru jsou

provozovány dva operační systémy – jeden pro primární

server jednoho kraje a  druhý pro sekundární aplikační

server jiného kraje. Cílem nového uspořádání je zjištění

maximální dostupnosti a operability prostředí při odstáv-

kách aplikačních serverů. Zprovoznění záložního provozu

na sekundárním aplikačním serveru pak probíhá manuál-

ním přepnutím ze strany správce aplikace.

Co se týče databázové vrstvy, na každé MAIN lokalitě byly 

dosluhující servery nahrazeny novou dvojicí DB serverů 

Sun SPARC Enterprise M3000 Server s přímo připojeným 

externím HA diskovým polem Sun StorageTek 2540 FC 

Array. Servery pracují s  operačním systémem Solaris 10 

a databází Oracle 11g. V souvislosti s novým uspořádáním 

serverů a diskového pole došlo také k  zásadním změnám 

replikačního modelu, jejichž cílem bylo optimalizovat režii 

replikace dat v celém systému TCTV 112.

Z  pohledu zajištění provozu, správy a  údržby systému 

TCTV 112 byla navíc každá MAIN lokalita doplněna o další 

hardware – podpůrný server, na kterém běží zejména tyto 

služby:

–  Nagios pro monitorování infrastruktury.

–  Symantec PARENTAL Server pro zajištění antivirové 

ochrany.

–  WSUS Server pro pravidelný update OS Windows.

V  minulém roce prošel zásadní renovací také aplikační

soft ware TCTV 112. Cílem změn byla zejména výkonová

optimalizace, která měla zajistit garantované odezvy celého

systému i v kritických situacích při nepříznivých meteoro-

logických jevech (např. vichřice, prudké bouřky), jejichž 

četnost v posledních několika letech výrazně vzrostla a kdy 

je nárůst počtu volání a  událostí v  systému TCTV 112 

v řádu několika set procent.

V průběhu výkonové optimalizace došlo např. k vypnutí 

šifrování a komprese interních zpráv na stanicích i serverech, 

zvýšení propustnosti zpráv ITS (interní systém předávání 

zpráv) zavedením masivní paralelizace a  upřednostňování 

telefonních zpráv. Nově byly zavedeny režimy pro enormní 

zátěž (dva stupně: zvýšená a vysoká), které v případě potřeby 

omezují některé funkce a tak snižují celkovou zátěž systému.

Výše popsaná opatření byla potvrzena sérií zátěžových 

testů v ostrém prostředí TCTV112.

 Začlenění služby TCTV 112 do IBC Ostrava
V roce 2001 byla v Moravskoslezském kraji zpracována kon-

cepce vybudování prostorově sdruženého dispečerského 

a operačního střediska složek IZS. Vzhledem k multifunkč-

nosti objektu byl projekt nazván Integrované bezpečnostní 

centrum, zkráceně IBC. V  rámci projektu byla v  letech 

2008–2010 vybudována technologie, do  které je integro-

ván příjem všech tísňových volání (viz obr. 4) z  území 

Moravskoslezského kraje a  současně zde jsou sdružena 

operační střediska všech základních složek IZS (Hasičský 

záchranný sbor MSK, Policie ČR a Zdravotnická záchranná 

služba MSK), včetně Městské policie Ostrava. Projekt IBC 

byl fi nancován ze strukturálních fondů EU v rámci regio-

nálního operačního programu (ROP).

Nedílnou součástí IBC se stala i služba TCTV 112, která 

zde zajišťuje příjem a odbavení linky 112 a 150. Telefónica 

O2 připojila nový objekt do své sítě optickou přenosovou

trasou a na ní poskytuje hlasové i datové služby pro IBC. 

Vlastní integrace TCTV 112 do IBC potom představovala 

instalaci aplikace TCTV 112 do  integrovaného dispečer-

ského pracoviště IBC a  implementaci adaptéru umožňují-

cího spolupráci TCTV 112 s ostatními systémy v IBC přes 

společnou komunikační mezivrstvu, zvanou ICF
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Obr. 4  Začlenění TCTV 112 do IBC Ostrava

Obr. 5  Cílová infrastruktura operačních středisek IZS
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V rámci IBC bylo dodáno soft warové vybavení pro celkem

osm hlavních operátorských míst na  společném dispečer-

ském sále pro příjem tísňového volání na linkách 150 a 112.

Každé hlavní dispečerské pracoviště je koncipováno jako

integrované pro možnost komplexního odbavení všech

tísňových čísel. Pro aplikační podporu příjmu těchto tís-

ňových volání je použita jednotná, položkově univerzální

aplikace Dispečer IBC, z níž je spouštěna služba TCTV 112.

Pro tzv. nouzový příjem tísňových volání bylo dále vyba-

veno soft warem TCTV 112 dalších pět pracovišť, které jsou

umístěny v oddělené místnosti v sousedství hlavního sálu

IBC. Tato pracoviště jsou určená pouze pro příjem tísňo-

vých volání pro vykrytí potřeb mimořádných situací.

Operátor v  IBC využívá jedinou společnou náhlavní

soupravu (headset), která se  díky ovládacím prvkům

na dotykové obrazovce připojuje buď do systému TCTV

112 nebo do  telefonního systému operačního řízení,

popř. do  radiových pojítek. Denně zde šest operátorů

HZS odbaví v  průměru 900 tísňových hovorů na  linky 

112 a 150, z  toho je přibližně 40 až 50 událostí předáno

k řešení složkám IZS, časová režie na předání vytěžených

dat je cca 1 sekunda.

Komunikační sběrnice ICF je postavena na technologii

Microsoft  WCF (Windows Communication Framework)

a  na  konceptu MOM (Message Oriented Middleware).

Jako přímé uplatnění SOA nerozlišuje jednoznačně účast-

níky komunikace na klienty a služby – každá komponenta

komunikující prostřednictvím ICF může být zároveň klien-

tem i službou.

Integrace TCTV 112 do  IBC Ostrava je prvním kon-

krétním počinem v  naplnění vize zákazníka – dosažení

jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení

a  modernizace technologií pro příjem tísňového volání

základních složek integrovaného záchranného systému.

V rámci tohoto programu, časově rozloženého do několika

následujících let, bude Ministerstvo vnitra ČR realizovat

projekty s využitím fondů EU, které více propojí a sjednotí

operační střediska jednotlivých záchranných složek a zkrátí

dobu mezi tísňovým voláním a  vysláním záchranářů

na  místo mimořádné události. Obr. 5 ilustruje představu

cílové architektury komunikační infrastruktury operačních

středisek po dokončení plánované modernizace.

Na  základě požadavku zákazníka proto Telefónica O2

analyzovala možnost transformace systému TCTV 112

do budoucího Národního systému příjmu tísňových volání

(NSPTV).

S  přihlédnutím ke  znalostem a  zkušenostem získaným

během vývoje a  provozu systému TCTV 112, znalosti

funkčních požadavků uživatele, potřeb a chování externích

systémů a  jejich vazeb na systém příjmu tísňového volání

vyplývá, že TCTV 112 by mohlo být solidním základem pro

budoucí systém NSPTV, na němž byl v praxi navržen, vyře-

šen a ověřen proces příjmu tísňových volání se všemi svými

podstatnými principy.

Vlastní transformace do NSPTV by nepochybně probí-

hala za těchto předpokladů:

–  realizace jednodušší a  výkonnější architektury s  vyšší

spolehlivostí,

–  zvýšení výkonu a spolehlivosti přenosových cest a serve-

rových systémů,

–  snížení počtu serverových platforem využitím clustero-

vých a virtualizačních technologií,

–  úprava stávajících funkcí v  nové systémové architektuře 

a vývojovém prostředí tak, aby odpovídaly požadavkům 

NSPTV s  důrazem na  zpřísněná kritéria dostupnosti 

a odezvy systému,

–  doplnění systému o nové požadované prvky a služby, jako 

je např. eCall modul, multikonferenční systémy apod.

Ing. Vladimír Velechovský

Telefónica O2 CR, a.s.
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 Úvod
Pořadatelé: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky;

xPhoNet CZ s.r.o., provozovatel Centra telefonních sítí;

ProTel engineering, spol. s  r.o., fi rma vyvíjející telefonní

HW a SW a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen

ČSVTS připravili soubor odborných nekomerčních předná-

šek, kterým účastníky spolehlivě provázel Doc. Ing. Miloš

Schlitter, CSc ze společnosti SITEL, spol. s r.o.

 Den první – úterý 23. listopadu 2010
Dopolední blok programu se  soustředil na  problema-

tiku číslování a  směrování v  telekomunikačních sítích.

V  úvodním příspěvku popsal Ing.  Jaromír Brzobohatý

ze společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. principy 

Očíslovacího plánu telefonní sítě ČR z  pohledu denno-R

denní praxe. Na jeho technicky stručné a jasné vystoupení

přímo navazoval přednes Ing. Milana Schorného, rovněž

z Telefónica O2 Czech Republic a.s., který referoval o feno-

ménu telefonních operátorů roku 2010 známém pod zkrat-

kou RDČ, tedy Referenční databáze telefonních čísel. 

Vysvětlil zadání a potřebnost tohoto projektu, přípravnou

fázi, pilotní provoz a aktuální stav, jak probíhaly pod pat-

ronací CNPAC. Na  řadě obrazovek prezentoval nástroje

pro přístup a práci s RDČ. Aktuálnost zařazení příspěvku

potvrdila následující diskuze a dotazy zúčastněných.

Pohled do konferenčního sálu při přednášce Ing. Milana Schor-

ného. Za předsednickým stolem Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.

Po kávové přestávce přednesl Ing. Radomír Šenkýř ze spo-

lečnosti xPhoNet CZ s.r.o. pohled na  Alternativní, přeli-

vové a zálohové směrování v tel. sítích v širších souvislos-

tech historie a současné praxe. Tradiční metody variantního

směrování přináší v  podmínkách liberalizace a  nových

technologií zcela nové obchodní příležitosti a významy.

S didaktickým přístupem se věnoval Ing. Pavel Bezpalec 

Ph.D. z  ČVUT FEL, Katedra telekomunikační tech-

niky principům Provisioning VoIP koncových zařízení. 

Vysvětlil přínosy a  náležitosti služby z  pohledu účastníka 

a poskytovatele.

Po přestávce na oběd vystoupil Ing. Ivo Fišer z ProTel 

engineering, spol. s  r.o., který byl rovněž hlavní hybnou 

silou organizace semináře. Představil Principy testeru

telefonních sítí xPhoNet s uvedením metod výběrového

testování kvality a  spolehlivosti spojování v  sítích s  pře-

pojováním okruhů i  paketů. Na  konkrétních výstupech 

testeru Centra telefonních sítí demonstroval operátorský 

dohled nad provozem sítě vlastní i ostatních testovaných 

sítí.

Další zajímavou přednáškou popsal Ing.  Vladimír 

Velechovský z Telefónica O2 Czech Republic a.s. topologii ý

a technické řešení Směrování a obsluhy tísňových hovorů. 

Tento projekt naplnil potřeby obsluhy tísňových linek při-

jetím volání s  lokalizačními údaji volajícího, organizaci 

zásahů i provázanost na systém krizového řízení a bezpeč-

nosti občanů. Zájem potvrdila i živá diskuze k problematice.

Do  programového bloku o  dohledových systémech 

patřila další dvě vystoupení. Ing.  Tomáš Látal ze  společ-

nosti Alcatel-Lucent Czech s.r.o. popsal Principy a použití 

dohledových systémů na  telekomunikační sítě. V  ukáz-

kách demonstroval vlastnosti a technické funkce takového 

systému.

Podvečerním zakončením seminárního dne byla před-

náška Ing.  Martina Rosického z  Accanto Systems SRL, 

který v příspěvku Sledování kvality služeb v prostředí SS7 

a VoIP popsal sofi stikované až  futuristické metody sledo-

vání kvality a provozních anomálií pasivním monitoringem 

reálného provozu v síti. Také příklady kontrol dimenzování 

síťových kapacit ve vztahu k použitým hlasovým kodekům 

a signalizaci. Rozproudil živou diskuzi k tématu.

 Den druhý – středa 24. listopadu 2010 
Dva přednáškové dvojbloky byly věnovány nejpodstat-

nějším součástem telefonie, tedy signalizacím. Mgr.  Petr

Hruška ze společnosti CZ.NIC z.s.p.o. provedl komplexní

popis Principů telefonní signalizace SIP. S  logickou 

důsledností započal zdánlivě „od konce“, na postupu ukon-

čení hovoru nejjednodušeji vysvětlil základy fungování

Session Initiation Protocol postupem od  jednoduchého 

ke složitějšímu. SIP se stal dominujícím protokolem součas-

ného VoIP, jiné signalizační systémy jako např. H.323 ztrácí 

na významu a příspěvek byl proto velmi užitečný.

Principy telefonní signalizace SS7, tedy systém pro

TDM sítě, přednesl Ing.  Pavel Troller CSc., ČVUT FEL,

Katedra telekomunikační techniky. Jako obvykle ve  svých 

vystoupeních velice zaujal účastníky semináře bravurním 

způsobem výkladu a fundovanosti. Signalizace SS7 je a jistě 

ještě dlouho bude jediným „čistým“ způsobem propojení 

s  TDM sítěmi na  operátorské úrovni. I  tato problematika 

se proto setkala s velkým zájmem.

Teorie a praxe IP telefonie
Více než 130 účastníků, odborníků působících v oboru internetové telefonie a  tele-

komunikačních fandů se sešlo 23. a 24. listopadu 2010 na v pořadí již 4. odborném 

semináři Teorie a praxe IP telefonie. Tradičně se konal v Kongresovém centru Hotelu Olšanka v Praze na Žižkově. Tento článek 

přináší čtenářům Telekomunikací stručný průřez seminářem.
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V  závěrečném odpoledním bloku přednesl

Doc.  Ing.  Miroslav Vozňák PhD. z  FEI VŠB Ostrava

přednášku Bezpečnost a  podvody ve  VoIP telefonii, 

jejíž předmět se  bohužel stává stále aktuálnější. Popsány 

byly dosud známé postupy útoků a  zlomyslných aktivit

na prvky sítí a uživatelské účty a možné způsoby obrany.

Souvisí také s generováním nevyžádaných volaní – telefo-

nického spamu.

Principy tranzitní telefonní ústředny xPhoNet před-

stavil v další přednášce Ing. Ivo Fišer z ProTel engineering,

spol. s r.o. Jde o novou funkci Centra telefonních sítí, která

nabízí operátorům VoIP jednoduché peeringové spojování

vzájemného provozu. Dále umožňuje výhodnou agregaci

přístupu k SS7 propojením s velkými TDM sítěmi, pro malé

až střední SIP sítě.

Závěrečný přednes o Odúčtování hovorného a  řešení

sporných případů zpestřil Ing.  Stanislav Kovář ze  spo-

lečnosti GTS Czech s.r.o., souběžnou malou SMS hlaso-

vací soutěží, online uzavřenou jen pro účastníky semináře.

Demonstroval možnosti takového produktu a  na  závěr

přednášky soutěž vyhodnotil i  s  vítězem výherní pozor-

nosti. Ve svém vystoupení se vyjádřil ke komplikacím, které

se projevily v  souvislosti s projektem RDČ. Dále se  zabý-

val problematikou velkoobchodních vztahů z propojení sítí

s dalšími operátory. 

 Závěr
Průběh celého semináře doprovázely v  předsálí

Kongresového centra fi remní prezentace na vlastních stán-

cích, výstavky služeb a produktů šesti společností z oblasti

internetové telefonie. Zajímavým oživením bylo také něko-

lik losování tomboly na  závěr seminárních dnů. Výherci

z řad účastníků semináře získali hodnotné ceny – koncová

IP zařízení, které dodaly pořádající společnosti xPhoNet CZ

s.r.o. a ProTel engineering, spol. s r.o. Závěrečného vyloso-

vaného účastníka odměnila společnost IPEX a.s., která byla

hlavním partnerem semináře.

Přednášky, program a  další informace o  pořádajících

a partnerech tohoto 4. dvoudenního odborného semináře

Teorie a praxe IP telefonie, stejně tak i ze třech předchozích

jsou k dispozici na http://www.ip-telefon.cz.

Poprvé byla Teorie a  praxe IP telefonie zorganizo-

vána v roce 2004 a  s dvouletou periodicitou vznikla zají-

mavá a  žádaná tradice, která přispívá k  doplňování tech-

nických znalostí potřebných k  provozování privátních

i  veřejných telefonních zařízení, ale také k  setkávání lidí

se zájmem o obor internetového telefonování. Stálý zájem

prokazuje vysoký počet účastníků, živé diskuze a vyjádření

zúčastněných.

Na závěr semináře proto Ing. Ivo Fišer vyjádřil odhod-

lání pokračovat v  tradici a  zorganizovat další, 5. seminář

v roce 2012.

Na místě je tedy poděkování organizátorům, partnerům,

účastníkům, přednášejícím a  řadě dalších podporujících

za  to, že  si  vzájemně napomáhají a  inspirují ve  sledování

stavu a  nikdy nekončícího rozvoje svého telefoňáckého

oboru.

Ing. Radomír Šenkýř
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Bude budoucnost moudřejší?

Operátoři se potýkají s nešťastným efektem problému nega-

tivní konkurenční diferenciace. Spíše než stát mimo řadu

pro to, co nabízejí a riskují, že budou stát mimo za  to, co

nenabízejí. Nezůstávat pozadu při srovnání s rivaly je přiro-

zené, tento přístup však nevede na cestu získávání vedoucí

pozice na  trhu zaváděním inovací výrobků a  potažmo

služeb.

Potvrzuje to několik příkladů. Na rozvíjejících se trzích

již nejsou mobilní peněžní služby něčím, co nabízí jen pár

operátorů: jsou teď něčím, co nenabízí jen několik operá-

torů. A  na  rozvinu-

tých trzích je pro

konkurenceschop-

ného operátora

portfolio obsahu

a  aplikací nezbytné

spíše, než způsob,

jak se odlišit.

Snad posledním

zřejmým příkladem

pozitivního diferen-

ciátoru byl iPhone

od  společnosti

Apple, když byl

nabízen prostřed-

nictvím pouze ome-

zeného počtu operá-

torů na  omezeném

počtu trhů. Byl tady 

skutečný produkt, který by mohl vést zákazníky ke změně

operátora, přičemž dostupnost zůstala pod kontrolou. To

se  však rychle změnilo, jakmile applovský model začala

podporovat většina operátorů v mnoha zemích a kteří pak 

byli těmi, kterým se nenaplnilo očekávané řešení, s kterým

vystupovali. 

Je samozřejmé, že  některé aplikace a  služby potře-

bují široký záběr při zavádění tak, aby měly smysl jak 

z  komerčního hlediska, tak i  pro spotřebitele. Dobrým

příkladem mohou být komerční služby NFC (Near Field

Communication). NFC technologie byly vyvinuty pro pro-

voz na velmi krátké vzdálenosti, typicky méně než 20 cm

pro poskytování rychlých, zákaznicky přijatelných a  bez-

pečných bezkontaktních služeb širokého rozsahu prostřed-

nictvím mobilu. Tyto služby nyní uvádí do života ve zku-

šebním provozu v  ČR Telefónica O2 paralelně s  O2 UK

v Británii. Smyslem zavádění těchto služeb jsou víceúrov-

ňová zákaznická řešení, s různorodým počtem obchodních

činností, např.:

–  Spolupráce značek: uzavřené smluvní vztahy mezi

operátorem a vydavatelem platebních karet umožňuje

zavedení produktu mobilních platebních transakcí.

–  Využití produktů stávajících karet: po posouzení mož-

ných cenových modelů budou mít banky a vydavatelé

karet možnost zavedení svých produktů do mobilních

NFC telefonů zákazníků.

–  Využití pro B2B zákazníky: pro obchodní zákaz-

níky a  poskytovatele ostatních služeb nabídne ope-

rátor široký rozsah produktů a  služeb „that work 

out-of-the-box“.

Dříve než tyto služby budou všudypřítomné a životaschopné, 

potřebují širokou podporu operátorů, výrobců handsetů, 

bank, platebních sítí a  sektoru maloobchodu. A  s  růs-

tem sociálních sítí a  sdílením obsahu zákazníci očekávají, 

že  budou schopni

komunikovat bez

problémů se  svými

přáteli, bez ohledu

na síť ke které se při-

hlásili, nebo zařízení,

které používají.

Zaznamenáváme 

rovněž případy, kdy 

se  operátoři snaží

vymanit z  normy,

což nemusí být

zárukou úplného

zdaru. Například

při podpoře mobilní

služby televizního

vysílání se  na  celém

světě dosud nepo-

dařilo získat vavříny 

na  pozadí vysokých nákladů spojených se  startem. I  jiné 

„příští velké věci“ přirozeně přichází a odchází; třeba Push-

to-talk v buňkové síti a videotelefonování jsou pod očeká-

váním původního příslibu.

Samozřejmě, nejisté ekonomické prostředí posledních 

pár let situaci moc nepomohlo. Akcionáři hledají solidní 

výnosy a stabilnější investiční strategie ze strany operátorů, 

nikoli divoké inovace a  velké investice do  nových služeb.  

Tento úhel pohledu pak řadí operátory na stejnou úroveň 

se  soupeři, což je možná implicitní postavení, které by 

nemělo rozhněvané investory příliš rozčilovat.

Což vede k  otázce: odkud lze očekávat další velkou 

inovaci? Zatím operátoři začínají přijímat širší komunitu 

internetových služeb – i když ne s plně otevřenou náručí – 

a dláždit cestu pro nové produkty a služby, které mohou být 

vytvářeny mimo rozvojové a vývojové laboratoře. Ale i tento 

komunitní přístup opět ukazuje, že to nepodporuje služby, 

které umožní provozovateli vyniknout, spíše naopak.

Možná dny „velkého třesku“ nové služby již minuly 

a  byly nahrazeny široce dostupnými produkty a  službami 

umožněnými novou mantrou „otevřenosti“. To však vytváří 

potenciál poněkud nevýrazného souboru voleb operátora, 

kde je významným diferenciátorem možná právě cena.

Jan Vašátko

Při pohledu na současné portfolio produktů a služeb mobilních operátorů je dost obtížné najít něco na způsob zásadní inovace. 

Většina nabízí podobné portfolio nyní již chytrých telefonů. Hlasové služby, SMS, MMS a obecně mobilní datové služby bývají 

standardizované většinou tím, co nabízí soupeři, a obdobu můžeme najít i u účtovaných cen. Jistě, mezi provozovateli lze nalézt 

některé rozdíly, což ovšem odráží spíše místní technologické nebo síťové podmínky, ale opět je to málo, co by hráče rozdělilo.
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Některé změny, které rychlé rozšiřování chytrých telefonů

doprovází, však mohou způsobit zákazníkům problémy,

z nichž ten nejprimitivnější je útok na peněženku bez včas-

ného objednání paušální sazby za  objem stahovaných dat

po prvním zprovoznění telefonu, ale skutečně vážným pro-

blémem je potenciální nebezpečí ztrát hlavně v  důsledku

stále větší ochoty svěřovat telefonu své osobní údaje.

V  předvánočním týdnu zveřejnila Evropská agentura

pro informační a  síťovou bezpečnost (European Network 

and Information Security Agency, ENISA) zprávu zamě-

řenou právě na segment chytrých telefonů. Smyslem práce

je „kvalifi kované posouzení“ míry informační bezpeč-

nosti a ohrožení soukromí ve vztahu k chytrým telefonům

a doporučení prak-

tických opatření 

pro minimalizaci 

rizik. Ze  zprávy 

plyne, že  řada 

z  dosud identifi -

kovaných klíčo-

vých hrozeb svědčí 

spíš o  důsledcích 

náhody nebo 

nedbalosti než 

o  nějaké podobě 

nebezpečného

útoku. Hlavním 

problémem je ale 

skutečnost, že zaří-

zení obsahují stále 

více citlivých infor-

mací, a  tento trend 

bude pravděpo-

dobně ještě pokra-

čovat. Chování uživatelů se  totiž příliš nezměnilo od dob,

kdy telefony mohly nabídnout nanejvýš seznam kontaktů.

Ve výčtu hrozeb, uvedených ve zprávě, jsou krádeže dat

ze  ztraceného nebo ukradeného telefonu s  nechráněnou

pamětí, nesprávné odstavení telefonu z  provozu bez řád-

ného odstranění citlivých dat při převodu telefonu na jiného

uživatele a nechtěné vyzrazení dat díky nechtěnému sdílení

dat s  nějakou aplikací. Podle analytické společnosti ABI

Research bude od roku 2012 každoročně recyklováno pro

jiná využití přes 100 milionů mobilních telefonů a zejména

chytré telefony mohou být pro útočníky velmi ceněné. Jsou

to však případy, které spíše než o slabé stránce technologie

svědčí o  tom, že  problém je přinejmenším zčásti zaviněn

uživatelem, který si neudělal alespoň jednoduchá opatření

ke zmírnění rizika.

Na některé hrozby týkající se chytrých telefonů jsou uži-

vatelé již zvyklí ze  světa PC. Útoky phishingu a  spyware

jsou hrozbami, které jsou velmi dobře popsány, a růst popu-

larity chytrých telefonů povede zřejmě ke zvýšení výskytu

přechodů mezi používanými scénáři. Chytré telefony jsou

pro uživatele často primárním depositářem vždy dostup-

ných osobních, resp. obchodních dat. Pak se  např. citlivá 

obchodní data, uložená v  podnikovém chytrém telefonu 

zaměstnance, mohou dostat při změně scénáře použití 

mimo bezpečnostní dohled, což je jistě důležitým aspektem 

pro management bezpečnostních rizik. Ale opět se ukazuje, 

že  ve  srovnání s  vlastní technologií zůstává uživatel spíše 

slabším článkem celého řetězce.

Zvýšený průnik chytrých telefonů na  trh rovněž zvýší 

hrozbu možného zneužití nedostatků technologií. Na roz-

díl od světa běžných PC, kde dominuje Microsoft  Windows, 

je trh chytrých telefonů velmi roztříštěný, což by mělo ale-

spoň v  jistém ohledu pracovat v  jejich prospěch. I  když 

se  objevily zprávy 

o  virech, které 

chytré telefony 

napadají, vzácně 

se  vyskytují samo-

statně a  zřídka 

se  mohou šířit bez 

zprostředkování

cesty uživatelem. 

Kromě toho vývo-

jová pracoviště 

dbají na  zachování 

přísné kontroly nad 

svým zařízením 

a  ekosystémem 

OS, což podstatně 

zužuje prostor pro 

působení rozna-

šečů malwaru.

Vážné potenci-

ální nebezpečí však 

narůstá s možnostmi snadného získávání aplikací s podpo-

rou zkušeností apps stores velkých jmen. I  když tyto sto-

res jsou jistější cestou k obsahu ověřenému a zkontrolova-

nému odborníky, bude stále více hrozit, že zákazníci v touze 

po přístupu k dalším produktům budou rozhazovat své sítě 

více do šířky v kategoriích, které nejsou podporovány apps 

stores, včetně obsahu pro dospělé nebo hazardu a  tudíž 

se dostanou do rukou bezohledných distributorů.

Stejně jako u  zařízení PC mohou uživatelé pro svoji 

ochranu udělat hodně s  vynaložením malých nebo nulo-

vých nákladů tím, že  si  uvědomí potenciální hrozby. Ale 

u  chytrých telefonů, které jsou hnacím motorem růstu 

průmyslu, by to měl být i chrabrý investor, který by si vzal 

za úkol upozorňovat uživatele na potenciální nebezpečí, ať 

pocházejí odkudkoli.

Jan Vašátko

LITERATURA

[1] www.enisa.europa.eu – Security in smartphones.

[2] www.mobilebusinessbriefi ng.com.

Chytré telefony a jejich nejslabší článek
Řada z nás našla pod vánočním stromečkem telefon, pro nějž se již vžilo slangové pojmenování smartphone. Tím jsme se stali spo-

luúčastníky děje přeměny nízkorychlostních zákazníků na lukrativnější předplatitele různě sdružovaných služeb a není pochyb 

o tom, že jsme tím přispěli k růstu mobilního odvětví, které ostatně táhnou vzhůru právě tyto chytré telefony.
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Představení technologie MPLS
Technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (Multiprotocol Label Switching, MPLS) představuje jednu z metod, 

jak pracovat s datovými toky v telekomunikační síti. Architektura pro MPLS je popsána v RFC 3031 organizace IETF. Její princip 

je založen na vkládání návěští (label) do datové jednotky mezi 2. a 3. vrstvu podle síťového modelu OSI, případně do vybraného 

pole záhlaví L2. Důvodem pro její zavedení byla optimalizace požadavků na výkon, a to jak z hlediska nároků na zpracování da-

tových toků, tak s hlediska zpoždění (latence) způsobené zpracováváním datového provozu v konkrétním zařízení. Další výhody 

a vlastnosti této technologie jsou popsány dále v článku.

Jak již bylo zmíněno, mezi 2. a  3. vrstvu podle síťového

modelu ISO se vkládá návěští. MPLS tak můžeme de facto

označit za  technologii 2,5. vrstvy síťového modelu ISO.

Záhlaví MPLS se skládá ze čtyř bajtů, z nichž 20 bitů před-

stavuje hodnotu návěští MPLS.

Technologie MPLS je založena na vytváření virtuálních

okruhů realizovaných pomocí MPLS tunelů. MPLS tunel je

defi nován hodnotou návěští MPLS. Vytvoření takové vir-

tuální cesty přináší, ve  srovnání s  klasickým směrováním

na základě adres IP, možnost lepší kontroly datového toku

v síti.

Jednou z nevýhod klasické sítě založené na směrování IP je 

tzv. hyperagregace, která způsobuje nerovnoměrné zatížení 

primární cesty dané vlastnostmi směrovacích protokolů 

založených na  jednoznačném zpracování datových toků 

v závislosti na konkrétní metrice. Problém hyperagregace je 

naznačen na obr. 1. V tomto zjednodušeném případě vidíme, 

že přes takovou síť přenášíme provoz dvou různých zákaz-

níků. Díky vlastnostem směrovacího protokolu, je pro oba 

datové toky zvolena jedna cesta a dochází tak k zatížení pri-

mární cesty a alternativní cesta je nevytížena. Naproti tomu 

v případě MPLS lze zajistit rovnoměrnější zatížení sítě.

Obr. 1  Hyperagregace

 Pole MPLS a jeho struktura
Jak již bylo zmíněno, vkládané pole MPLS má 4 bajty. Toto

přidané záhlaví se skládá z návěští MPLS o délce 20 bitů, tři

bity EXP (experimental bits) jsou podobně jako např. p-bity P

v  Ethernetu používány pro označení priority provozu, resp.

třídy služeb. Následuje jeden bit S  označující konec řetězce S

návěští tzv. label stack a osm bitů defi nujících hodnotu TTL

(Time To Live) sloužící k předcházení nekonečných smyček 

v síti. Struktura záhlaví MPLS a jeho začlenění do paketu jsou 

znázorněny na  obr 2. Na  obrázku je vidět, že  do  datového

paketu jsou v tomto případě přidána dvě pole MPLS. Jak bude 

později vysvětleno, je možné vložit do datového paketu několik 

návěští MPLS, které slouží k různým účelům. Toto sdružování 

návěští MPLS se označuje pojmem „MPLS label stacking“.

Obr. 2  Pole MPLS a jeho začlenění do datového paketu
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Teoretický rozsah hodnot návěští MPLS se pohybuje mezi 0

a 1 048 575. Hodnoty 0 až 15 jsou rezervovány pro speciální

účely (viz tabulka 1).

Virtuální cesta MPLS cesta neboli Label Switch Path

(LSP) může být vytvořena staticky nebo dynamicky pomocí

signalizačních protokolů. Z  toho důvodu se  rozsah hod-

not záhlaví MPLS ještě dále rozděluje na hodnoty záhlaví

určené pro statické LSP a dynamické LSP. Zároveň existují

další rozsahy rezervované pro budoucí využití.

Významy polí v záhlaví MPLS

Pole Label obsahuje hodnotu návěští MPLS, která se pou-l

žívá pro identifi kaci LSP nebo pro identifi kaci služby v síti.

Pole EXP obsahuje informaci o  třídě služeb pro QoS.P

Zpravidla se  sem mapují odpovídající hodnoty ze  záhlaví

rámce Ethernetu nebo paketu IP. Pole S  označuje konec 

label stack, neboli poslední záhlaví MPLS v  paketu. Pole

TTL defi nuje životnost paketu. Od počáteční hodnoty TTL

je při každém průchodu uzlem, který zpracovává dané 

záhlaví tato hodnota snížena o 1.

 Začlenění MPLS záhlaví do paketů
Existují dva způsoby začlenění MPLS záhlaví do přenáše-

ných dat (viz obr. 3): buňkový režim (cell mode) a  rám-

cový režim (frame mode). V  buňkovém režimu se  pro 

záhlaví MPLS využívá existující pole v  záhlaví 2. vrstvy. 

Tento režim lze uplatnit u technologií Frame Relay a ATM. 

V rámcovém režimu se záhlaví MPLS přidává do protokolu 

2. vrstvy a  protokolu 3. vrstvy. Záhlaví MPLS v  rámcové

režimu se nazývá „shim header“.

Zpracování datových paketů IP

Každý paket IP je v klasicky směrovaných sítích přenášen 

určitou cestou podle defi novaných kritérií. Těmito kritérii 

jsou adresa IP nebo síť určená IP prefi xem, do které daná 

adresa IP náleží.

Hodnoty návěští Význam návěští Použití

0 IPv4 Explicit NULL
Návěští MPLS musí být odebráno a zpracování dat se provádí na základě následujícího návěští 

MPLS nebo záhlaví IPv4.

1 Router Alert
Směrovač provede další zpracování na základě návěští MPLS pod tímto návěštím (1 – Router Alert).

Tato hodnota se nesmí vyskytovat na konci „label stack“.

2 IPv6 Explicit NULL Obdoba IPv4 Explicit NULL pro IPv6

3 Implicit NULL
Místo operace label swap musí směrovač odebrat návěští MPLS z „label stack“ a poslat paket 

na základě záhlaví IP.

4 až 15 – Pro budoucí použití.

Tabulka 1  Rezervované hodnoty návěští MPLS

Obr. 3  Začlenění záhlaví MPLS do původního datového rámce

Skupinu paketů, která je zpracovávána (směrována) urči-

tým způsobem se označuje jako rovnocenná třída předávání

(Forwarding Equivalence Class,FEC). Zařazování paketů

IP do odpovídající FEC se zpravidla provádí na úrovni sítí,

nikoli na úrovni jednotlivých adres IP, protože pak by vzni-

kaly obrovské směrovací tabulky bez jakékoli přidané hod-

noty. Proto se  zařazení paketů do konkrétní FEC provádí

na  základě prefi xů IP dané sítě. Při průchodu paketu sítí

se v každém tranzitním bodě (směrovači) paket dále zpra-

covává a zařazuje do nové FEC.

Použití záhlaví MPLS

MPLS záhlaví slouží v  sítích MPLS k  určení FEC, což je

zařazení dané datové jednotky do konkrétní skupiny toků,

která je sítí zpracovávána stejným způsobem (např. sdílí

stejnou trasu v  síti, má stejnou prioritu provozu, apod.).

Na rozdíl od tradičních sítí se směrováním založeným na IP 

se zohledňuje hodnota záhlaví MPLS, nikoli prefi x IP nebo 

adresa IP. Při začlenění paketů do FEC lze také zohlednit 

zdrojovou adresu IP, rozhraní po  kterém data přicházejí 

nebo značení QoS (QoS marking).

 Typy uzlů MPLS a operace se záhlavím MPLS
Princip zpracování toku v sítích MPLS je založen na:

–  vložení záhlaví MPLS do  datového paketu (operace 

PUSH),

–  výměně hodnoty návěští MPLS při průchodu síťovým 

prvkem (operace SWAP),

–  odebrání záhlaví MPLS z datového paketu (operace POP).

V sítích MPLS se používají směrovače MPLS, jejichž úloha 

se  liší podle konkrétního zařazení zařízení ve  sdělovacím 

řetězci. Podle toho, kde se daný směrovač nachází ve vztahu 
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k datovému toku, provádí buď operaci PUSH, SWAP nebo

POP (viz obr. 4). Z  hlediska MPLS se  směrovače MPLS

označují jako:

–  vstupní hraniční směrovač MPLS (ingress Label Edge

Router, iLER),

–  výstupní hraniční směrovač MPLS (egress Label Edge

Router, eLER),

–  vnitřní směrovač MPLS (Label Switch Router LSR).

Směrovače iLER provádí operaci PUSH, což znamená,

že přidávají do paketu záhlaví MPLS tak, aby paket mohl

být přepojován sítí na  základě návěští MPLS. Směrovače 

eLER naproti tomu provádí operaci POP, což je odebrání 

záhlaví MPLS. eLER zároveň zajišťuje odeslání paketu 

na odpovídající rozhraní směrem k zařízením nepodporu-

jícím MPLS. Směrovače LSR zajišťují přepojování paketů 

na základě přiděleného návěští a provádí výměnu hodnot 

návěští MPLS mezi jednotlivými rozhraními. Protože tunel 

MPLS je defi nován jednosměrně, musíme pro obousměrný 

provoz vytvořit tunely dva. Z toho vyplývá, že každý konec 

je zároveň iLER a eLER. Záleží na směru datového toku.

Obr. 4  Prvky sítě MPLS 

Obr. 5  Síť poskytovatele datových služeb

Na směrovače v síti se můžeme podívat i z hlediska posky-

tovatelů služeb sítě (viz obr. 5). V  tomto případě se  smě-

rovače označují jako CE (Customer Edge), PE (Provider

Edge) a  P (Provider). V  případě CE se  jedná o  zařízení

umístěné u  zákazníka. Toto zařízení se  stará o  agregaci

zákaznického provozu a jeho zaslání k poskytovateli dato-

vých služeb. Toto zařízení zpravidla nepodporuje MPLS.

V případě PE se jedná o zařízení umístěné u poskytovatele

datových služeb. Funguje jako rozhraní mezi zákazníkem

a sítí poskytovatele služeb. Směrovač PE má tedy rozhraní

směrem k  zákazníkovi, která zpravidla nepoužívají MPLS

a rozhraní směrem do páteřní sítě operátora, která již vyu-

žívají technologii MPLS. Směrovač PE lze v  sítích MPLS

ztotožnit s LER. V případě P se jedná o směrovač umístěný 

v  páteřní síti operátora. Jeho úlohou je zajišťovat správné 

směrování/přepojování provozních toků v rámci sítě operá-

tora. Obsahuje rozhraní sousedící pouze se síťovými prvky 

operátora. Směrovač P lze v sítích MPLS ztotožnit s LSR.

 Shrnutí
Článek popisuje technologii MPLS, jaké výhody přináší 

a  jakým způsobem tato technologie spolupracuje s  tra-

dičními datovými sítěmi. Seznamuje strukturou záhlaví 

MPLS a použitím jednotlivých datových polí, která obsa-

huje. Rovněž je zmíněna základní terminologie použí-

vaná v datových sítích IP/MPLS.

Ing. Tomáš Látal

Alcatel-Lucent Czech
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roku 2010 ukázalo, že  bylo prodáno celkem 1,39 miliardy 

mobilních telefonů, což představuje nárůst 18,5 % ve srov-

nání s 1,17 miliardou prodaných kusů v roce 2009. V tabulce 1

je porovnání počtů prodaných mobilních telefonů za celý rok 

2010. Společnost ZTE, která nabízí zejména levné telefony,

se ve 4. čtvrtletí posunula z deváté pozice na čtvrtou a odsu-

nula na páté místo společnost Apple. První tři místa okupují

i  nadále společnosti Nokia, Samsung a  LG. Podle IDC by 

tento trend nárůstu inteligentních telefonů (smartphones)

měl převažovat až do konce roku 2014. Samotný trh inteli-

gentních mobilních telefonů by během roku 2011 měl vzrůst 

o více než 43 %. Pro srovnání, zatímco podíl inteligentních 

telefonů ze všech prodaných mobilních telefonů ve 4. čtvrt-

letí 2009 činil 15,8 %, o rok později to již bylo 25,2 %.

Během posledního čtvrtletí roku 2010 pak bylo pro-

dáno celkem 401,4 milionů kusů mobilních telefonů, 

což v  porovnání se  4. čtvrtletím 2009 představuje nárůst 

o 17,9 %. Podle šetření analytické společnosti IDC je tento 

nárůst výsledkem zejména zvýšeného zájmu o inteligentní 

mobilní telefony. V tabulce 2 jsou počty prodaných mobil-

ních telefonů ve 4. čtvrtletí 2010. 

Trh mobilní telefonů na konci roku 2010

Společnost
2010 počet prodaných

[ks]

2010 podíl

[%]

2009 počet prodaných 

[ks]

2009 podíl

[%]

Meziroční změna

[%]

Nokia  453,0  32,6  431,8  36,9  4,9

Samsung  280,2  20,2  227,2  19,4  23,3

LG Electronics  116,7  8,4  117,9  10,1  -1,0

ZTE  51,8  3,7  26,7  2,3  94,0

RIM  48,8  3,5  34,5  2,9  41,4

další  437,7  31,5  333,5  28,5  31,2

Celkem  1388,2  100,0  1171,6  100,0  18,5

Tabulka 1  Počty prodaných mobilních telefonů za rok 2010

Tabulka 2  Počty prodaných mobilních telefonů ve 4. čtvrtletí 2010

Společnost
4Q10 počet prodaných 

[ks]

4Q10 podíl 

[%]

4Q09 počet prodaných 

[ks]

4Q09 podíl 

[%]

Meziroční změna 

[%]

Nokia  123,7  30,8  126,8  37,2  -2,4

Samsung  80,7  20,1  68,8  20,2  17,3

LG Electronics  30,6  7,6  33,9  10,0  -9,7

ZTE  16,8  4,2  9,5  2,8  76,8

Apple  16,2  4,0  8,7  2,6  86,2

další  133,4  33,2  92,8  27,3  43,8

Celkem  401,4  100,0  340,5  100,0  17,9

 Regiony
V  regionu Asie Pacifi ku byl hlavní hnací silou na  jedné

straně prodej levných telefonů (tzv. white box produktů)

a na straně druhé prodej luxusních inteligentních telefonů.

Domácí značky v Indii se rozrůstaly díky agresivní reklamě

a  nabídce telefonů základní úrovně, zatímco v  Číně spo-

lečnosti Huawei a  ZTE úzce spolupracovali s  mobilními

operátory na nabídce levných inteligentních telefonů s ope-

račním systémem Android. Nicméně ve  4. čtvrtletí byly 

na  trhu rovněž dobře přijímány luxusní inteligentní tele-

fony, což se ukázalo na vyšším objemu prodaných telefonů

zejména u  společností Apple, Samsung a  HTC. Největší

poptávka po  inteligentních telefonech byla v  Jižní Koreji,

kde dvě třetiny ze všech prodaných mobilních telefonů byly 

inteligentní telefony, přičemž před rokem to byla pouze

jedna osmina.

Operátoři v  západní Evropě se více soustředili na pro-

pagaci inteligentních telefonů, a  to zejména s  ohledem

na  jejich funkce, což se  promítlo v  jejich vyšším prodeji.

V  regionu Evropy se  mezi nejúspěšnější značky zařadily 

iPhone 4, HTC, Nokia N8, Samsung Galaxy S a BlackBerry 

8520, což rovněž přispělo k celkovému rozvoji tohoto trhu.

Na druhé straně zase prodej klasických mobilních telefonů

zaznamenal největší propad. V  regionu CEMA (Central

Europe, Middle East and Africa) překročil poprvé počet 

prodaných telefonů hranici 70 milionů, k  čemuž došlo

zejména díky rozšíření nabídky levných čínských a neznač-

kových přístrojů, poklesu cen inteligentních telefonů a širší 

nabídce zařízení s operačním systémem Android.

Americký trh mobilních telefonů zahrnuje několik 

výrobců, kteří zaměřují svoji aktivitu na oblast inteligentních 
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dříve, jsou Research In Motion (RIM) a Apple, další společ-

nosti jako Dell, Huawei, Kyocera a  Sanyo na  americký trh

nově vstupují. Dalším krokem v  oblasti rozvoje mobilních

služeb – a tedy přechodu na inteligentní telefony – je zavá-

dění služeb prostřednictvím sítí LTE, které komerčně nabízí

mobilní operátoři Verizon Wireless a MetroPCS. Obdobná

situace panuje i  v  Kanadě, kde se  také zvyšuje poptávka

po  inteligentních telefonech, jichž se  zde prodalo rekordní

množství. Jedná se hlavně o telefony společností Apple a RIM

a z dalších společností pak ty, které jsou vybaveny operačním

systémem Android. Rovněž v Latinské Americe trh značně

ovlivňuje rostoucí poptávka na inteligentní telefony, zájem je

hlavně o telefony společností Nokia, RIM a Samsung a nově

také Huawei. Inteligentní telefony, podobně jako možnosti

QWERTY, stimulují rozvoj sociálních sítí a efektivní komuni-

kaci prostřednictvím výměny zpráv v reálném času. V oblasti

levných telefonů se pak v tomto regionu nejvíce prosazovaly 

značky Alcatel a ZTE.

 Top 5
Z  hlediska „první pětky“ se  kromě razantního nástupu 

společnost ZTE nic zvláštního nestalo. Někdo zaznamenal 

ztráty, někdo zisky ovšem nikoliv natolik, aby to zamíchalo 

pořadím na čelných místech. V tabulce 3 je uveden histo-

rický přehled Top 5 podle čtvrtletí za poslední čtyři roky. 

Jak je vidět pozice společnosti Nokia, i když trochu ztrácí, 

je neotřesitelná. Na  druhém a  třetím místě se  v  posled-

ních dvou letech pevně usadily společnosti Samsung a LG 

Electronics a  na  čtvrté a  páté místo se  během roku 2010 

začaly prosazovat výrobci inteligentních telefonů společ-

nosti RIM a Apple. Nyní se poprvé do první pětky prosadila 

čínská společnost ZTE.

Společnost Nokia zaznamenala ve 4. čtvrtletí propad 

o  2,4 %, což sama přičítá „extrémně“ konkurenčnímu 

prostředí a  nedostatečnému vybavení některých tele-

fonů. Výsledkem byla nabídka některých modelů, jejichž 

soubor funkcí ne vždy plně odpovídal okamžitým poža-

davkům na  trhu. Nicméně počet prodaných inteligent-

Tabulka 3  Historický přehled Top 5 za poslední čtyři roky

2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4

1. Nokia 36,6 % Nokia 35,0 % Nokia 32,4 % Nokia 32,6 %

2. Samsung 21,8 % Samsung 20,1 % Samsung 21,0 % Samsung 20,2 %

3. LGE 9,2 % LGE 9,6 % LGE 8,3 % LGE 8,4 %

4. RIM 3,6 % RIM 3,5 % Apple 4,1 % ZTE 3,7 %

5. Sony Ericsson 3,6 % Sony Ericsson 3,5 % RIM 3,6 % Apple 3,5 %

další 25,3 % další 28,3 % další 30,5 % další 31,5 %

2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4

1. Nokia 38,1 % Nokia 36,8 % Nokia 37,2 % Nokia 39,0 %

2. Samsung 18,8 % Samsung 19,3 % Samsung 18,9 % Samsung 21,1 %

3. LGE 9,2 % LGE 10,7 % LGE 10,8 % LGE 10,4 %

4. Motorola 6,0 % Motorola 5,6 % Sony Ericsson 4,9 % Sony Ericsson 4,5 %

5. Sony Ericsson 5,9 % Sony Ericsson 4,7 % Motorola 4,7 % Motorola 3,7 %

další 20,6 % další 23,0 % další 20,6 % další 21,2 %

2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4

1. Nokia 39,7 % Nokia 39,9 % Nokia 38,6 % Nokia 38,7 %

2. Samsung 15,9 % Samsung 14,9 % Samsung 17,0 % Samsung 18,1 %

3. Motorola 9,4 % Motorola 9,2 % Sony Ericsson 8,4 % LGE 8,8 %

4. LGE 8,4 % LGE 9,1 % Motorola 8,3 % Sony Ericsson 8,3 %

5. Sony Ericsson 7,7 % Sony Ericsson 8,0 % LGE 7,5 % Motorola 6,6 %

další 18,9 % další 19,0 % další 20,1 % další 19,6 %

2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4

1. Nokia 35,7 % Nokia 39,9 % Nokia 38,6 % Nokia 40,4 %

2. Motorola 17,8 % Samsung 14,1 % Samsung 14,7 % Samsung 14,0 %

3. Samsung 13,6 % Motorola 13,4 % Motorola 12,8 % Motorola 12,4 %

4. Sony Ericsson 8,5 % Sony Ericsson 9,4 % Sony Ericsson 8,9 % Sony Ericsson 9,3 %

5. LGE 6,2 % LGE 7,2 % LGE 7,6 % LGE 7,2 %

další 18,1 % další 18,0 % další 17,4 % další 16,8 %

ních telefonů vzrostl za poslední čtvrtletí o 38 %. Během

4. čtvrtletí 2010 Nokia uvedla na  trh inteligentní tele-

fony s dotykovou obrazovkou C7 a C6-01 a  také model

C3, který kombinuje dotykovou obrazovku a QWERTY.

Na  druhou stranu prodej inteligentních telefonů ASP

poklesl meziročně o 16 %. Společnost Nokia sice zazna-

menala určité ztráty, ale nijak to neohrozilo její vedoucí

postavení. Jen pro ilustraci podíl společnosti Nokia

na  trhu mobilních telefonu je pořád vyšší, než součet 

všech společností mimo první pětku či společný podíl 

druhého a třetího.

Společnost Samsung naopak dosáhla ve 4. čtvrtletí nové 

milníku, když poprvé v historii překonala hranici 80 mili-

onů prodaných mobilních telefonů. Hlavní podíl na tomto 

úspěchu měl velký zájem o  inteligentní telefony Galaxy S, 

kterých Samsung prodal po celém světě téměř 10 milionů 

Zdroj: IDC
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Samsung s dotykovou obrazovkou.

Společnost LG Electronics překročila v  tomto čtvrtletí

hranici 30 milionů, a  to zejména díky úspěchu inteligent-

ních telefonů Optimus One hned v  několika regionech.

Celkově ovšem poněkud ztrácí, za  poslední čtvrtletí je to

meziročně o 9,7 %, za  celý rok 2010 pak o 1 %. Strategie

LG ohledně inteligentních telefonů se vyplácí, což potvrzuje

více než milion prodaných kusů během prvního měsíce

od uvedení na  trh. Rovněž se očekává, jaký bude mít vliv 

uvedení dalších nových modelů (Optimus 2X a  Optimus

Black) na  trh. Telefony LG se  sice zatím stále prodávají

dobře, ale stárnoucí nabídka telefonů a nižší cena na roz-

víjejících se trzích ponechávají společnost zranitelnou vůči

konkurenci.

Společnost ZTE ukončila rok 2010 na  čtvrté pozici

a  poprvé se  tak protlačila do  první pětky. Tohoto úspě-

chu bylo dosaženo zejména díky neustálému rozšiřování

nabídky jak v  domácí Číně, tak v  rozvojových zemích

Afriky a  Latinské Ameriky. Nedávno ovšem ZTE rovněž

vstoupila i  na  vyspělé trhy v  západní Evropě, Americe 

a Japonsku. Ačkoliv historicky většina prodaných telefonů 

náleží do základní nebo střední kategorie, neopomíjí spo-

lečnost ani rychle se rozvíjející trh inteligentních telefonů, 

dokladem čehož jsou úspěšné modely Blade a Racer vyba-

vené operačním systémem Android. Na druhé straně laciné 

modely řady S- a  C- jsou dostatečně konkurenceschopné 

na rozvíjejících se trzích.

Společnost Apple i  přes rekordní počet prodaných 

mobilních telefonů klesla na pátou pozici a záhy na to ode-

šel výkonný ředitel Apple Steve Jobs na zdravotní dovole-

nou. Přesto se podle IDC společnost Apple udržela druhé 

čtvrtletí po sobě v první pětce. Největší úspěchy společnost 

zaznamenala s iPhonem, který se dobře prodával zejména 

ve vyspělých zemích v Severní Ameriky a západní Evropy.

Společnost Apple uvedla, že v posledním čtvrtletí byl zájem 

o iPhone tak velký, že jim nestačily výrobní kapacity.

Jaroslav Hrstka
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ICT Unie navrhuje pro sféru veřejných soutěží řadu opatření

legislativního i praktického charakteru. Tyto změny mohou

zefektivnit fungování celého systému a optimalizovat vyna-

kládání prostředků z  veřejných rozpočtů. Celkový objem

veřejných zakázek jen v oblasti informačních a komunikač-

ních technologií (ICT) dosahuje zhruba 100 miliard korun

ročně.

„Masivní a  zároveň promyšlené nasazení informačních

a  komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak

může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně 

i  efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné.

Současný systém zadávání i  realizace veřejných zakázek však

vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není 

optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska

adekvátnosti dodaného řešení a služeb,“ uvedl Svatoslav Novák,“

prezident ICT Unie.

Hlavní opatření, která ICT Unie v souvislosti s veřejnými

zakázkami v oblasti ICT navrhuje:

1. Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek.

–  V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší

formální chybě v nabídce.

–  ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální

nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifi kaci ucha-

zeče – buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo

snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání

v soutěži.

2. Intenzivněji využívat soutěž o návrh.

–  Detailní technické zadání zakázky ve  veřejné správě často

vede k neoptimálním výsledkům.

–  ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh

(podobně jako v  architektuře), tedy vypsat zakázku tak,

že  zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš

detailní.

3. Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkou-

mání výběrového řízení.

–  Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet rea-

lizaci zakázky, vyvolat senzaci apod.

–  ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty“ 

od podobných účelových podání odradila.

4. Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní 

správy a ÚOHS pro řešení případných problémů týkajících 

se veřejných zakázek.

–  Odborníci ve  veřejné správě nemají vždy dostatek volné 

kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, 

jež mohou u technologických zakázek nastat.

–  ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální poli-

tice a  otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých 

expertů, stanovit systém certifi kací apod.

5. Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu rea-

lizace zakázky.

–  U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka 

objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit 

a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit.

–  ICT Unie navrhuje vytvořit mechanismus, jenž by se  dal 

v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání 

během realizace zakázky.

Výše uvedené návrhy jsou součástí dokumentu „Co s veřej-

nými zakázkami v  ICT“. Ten je výsledkem dlouhodobé 

cílené spolupráce zástupců státní správy (např. členové 

expertní komise ministerstva pro místní rozvoj, která při-

pravuje novelu zákona o veřejných zakázkách), představi-

telů ICT fi rem a odborné veřejnosti.

Dokument bude zaslán na  Úřad vlády a  na  jednotlivá 

ministerstva jako podklad k  meziresortnímu připomínko-

vému řízení týkajícímu se navrhované novely zákona. Materiál 

obdrží také členové Národní ekonomické rady vlády.

 Změny v legislativě a praxi veřejných zakázek ušetří státu miliardy
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První systém HSPA byl komerčně spuštěn před pěti lety.

Systémy HSPA se  staly katalyzátorem exploze požadavků

na mobilní širokopásmové připojení po celém světě. Počet

uživatelů sítí WCDMA/HSPA dosáhl koncem roku 2010

cca 630 milionů uživatelů, z nichž asi 295 milionů bylo uži-

vateli HSPA. Na konci roku 2010 dosáhl počet komerčních

sítí HSPA ve světě 380 ve 155 zemích, kromě toho dalších

36 sítí je ve zkušebním provozu nebo závazně naplánováno

dohromady v  celkem 161 zemích světa. HSPA je prvním

evolučním stupněm WCDMA a v současné době již 99 %

sítí WCDMA na  světě zavedlo HSPA. Rovněž přenosová

rychlost služeb HSDPA roste, 133 sítí podporuje rychlosti

v rozsahu 1,8 až 3,6 Mb/s, 112 sítí 7,2 Mb/s a 32 sítí 14,4

Mb/s. Zbylých 103 sítí je HSPA+.

Světově první systém HSPA+ byl uveden do  komerč-

ního provozu v únoru 2009. Během loňského roku zahájilo

komerční provoz HSPA+ celkem 82 sítí a tato technologie

se  tak stala hlavním proudem roku 2010. Celkem je nyní

provozu 103 sítí HSPA+ v  57 zemích, přičemž dalších 45

sítí je ve zkušebním provozu nebo naplánováno dohromady 

v celkem 67 zemích světa. Z toho 79 sítí podporuje rychlost

21,6 Mb/s, 11 sítí 28,8 Mb/s a 13 sítí 42 Mb/s.

Služby HSUPA nabízí 134 mobilních operátorů v  68

zemích, přičemž deset dalších je ve fázi zkušebního provozu

dohromady v celkem 73 zemích světa. Přenosové rychlosti

služeb HSUPA u 73 sítí jsou rozsahu 1,4 až 2 Mb/s, 55 sítí

podporuje 5,76 Mb/s a čtyři sítě dokonce 11,5 Mb/s.

Podle průzkumu GSA bylo v  listopadu 2010 na  trhu

k dispozici 2776 zařízení WCDMA/HSPA od 251 výrobců,

která zahrnovala 1160 telefonů, 483 modemů USB, 480

notebooků a  netbooků, 301 komunikačních směrovačů

a brán, 260 PC karet a zásuvných modulů, a 92 dalších zaří-

zení (přenosné přehrávače, UMPC, femtobuňky, kamery,

tablety, čtečky apod.). V porovnání se stavem v říjnu 2009, 

kdy bylo na  trhu k  dispozici 1739 zařízení WCDMA/

HSPA od  190 výrobců, se  nabídka rozrostla o  více než 

1000 nových zařízení. Nabídka nyní zahrnuje 2065 zaří-

zení s  možností HSDPA rychlostí 3,6 Mbit/s a  1300 zaří-

zení s možností HSDPA 7,2 Mbit/s a více. Možnosti HSUPA 

nabízí 825 zařízení, z nichž 424 podporuje rychlost až 5,76 

Mb/s a šest dokonce 11,5 Mb/s. Na trhu je také k dispozici 

již 68 zařízení s možností HSPA+ od 13 výrobců, z nichž 

50 podporuje rychlost 21 Mbit/s, 7 rychlost 28 Mb/s a 11 

dokonce 42 Mb/s.

Zavádění technologie LTE pokročilo během roku 2010 

významný krok dopředu. V polovině ledna 2011 se počet 

mobilních operátorů, kteří investovaly do  technologie 

LTE, vyšplhal již na číslo 180 ze 70 zemí světa. Toto číslo 

zahrnuje 128 operátorů z  52 zemí, v  nichž probíhá nebo 

se  závazně plánuje testování technologie LTE, což před-

stavuje za  posledních dvanáct měsíců dvojnásobek jak 

v počtu operátorů, tak v počtu zemí. Kromě toho dalších 

52 operátorů testuje technologii LTE nezávazně a je velmi 

pravděpodobné, že  jakmile budou testy ukončeny, vět-

šina z  nich se  přemění na  závazné. Počátkem ledna 2011 

nabízelo komerční služby LTE již 17 mobilních operátorů 

ve 12 zemích (tabulka 1) a podle expertů GSA lze očekávat, 

že do konce roku 2012 bude v provozu kolem 60 komerč-

ních sítí LTE. Přenosové rychlosti se za reálných podmínek 

obvykle pohybují v rozsahu 20 až 80 Mb/s ve směru k účast-

níkům a 3 až 5 Mb/s ve směru od účastníků.

Jaroslav Hrstka
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Rozvoj mobilních sítí a zavádění LTE v roce 2010
Rychlý nárůst datového provozu v mobilních sítích během posledních tří let, který je v současné době podporován zejména sys-

témy HSPA a HSPA+, je hlavní hybnou silou zavádění LTE. I když v roce 2010 byl převažujícím trendem přechod na HSPA+, 

hlavní směr představuje LTE. Průmysl se nyní připravuje na masové zavádění systémů a služeb LTE v průběhu následujících 1 

až 2 roků.

Tabulka 1  Seznam komerčních sítí LTE Zdroj: GSA

Země Operátor Start Dodavatel Pásmo [MHz]

1. Švédsko TeliaSonera 14-12-09 Huawei/Ericsson 2600

2. Norsko TeliaSonera 14-12-09 Huawei/Ericsson 2600

3. Uzbekistán MTS 28-07-10 Huawei 2600

4. Uzbekistán UCell 13-08-10 ZTE 2600

5. Polsko Mobyland & CenterNet 07-09-10 Huawei 1800

6. USA MetroPCS 21-09-10 Samsung 1700

7. Rakousko A1 Telekom Austria 27-10-10 Huawei/Starent/Cisco (EPC) 2600

8. Švédsko Tele2/Telenor 15-11-10 Huawei 2600

9. Švédsko Telenor 15-11-10 Huawei 2600

10. Hongkong CSL 25-11-10 ZTE 1800/2600

11. Finsko TeliaSonera 30-11-10 Ericsson, NSN 2600

12. Německo Vodafone 01-12-10 Huawei 800

13. USA Verizon Wireless 05-12-10 Alcatel-Lucent/Ericsson 700

14. Finsko Elisa 08-12-10 Nokia Siemens Networks 2600

15. Dánsko TeliaSonera 09-12-10 Nokia Siemens Networks 2600

16. Estonsko EMT 17-12-10 Ericsson 2600

17. Japonsko NTT Docomo 24-12-10 NEC, Ericsson 1500/2000
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