
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace 2/2011

CCCCCCCC
eeee

nnnnn
aaaa

 66666
77777

,,,555555
000000

 KKKKKK
ččččččč 

Sledování spolehli-
vosti a kvality tele-
fonních služeb 
str. 8

Priority eHealth
str. 19



Děkujeme, že jste s námi

Ověření dostupnosti a více informací na www.o2.cz

Pro naše zákazníky rychlejší
Internet na doma bez navýšení ceny



1
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

ú
v

o
d

n
í s

lo
v

oStát může hrát významnou roli v ICT
Přestože během posledních let telekomunikace a informační technolo-

gie úspěšně konvergují a prolínají se nepředvídaným způsobem, je dobré 

se občas na oba obory podívat odděleně. Zejména v době tak turbulentní, 

jako jsou poslední čtyři roky, během nichž jsme pociťovali výšiny úspěchů 

a následně pády do krizového období.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejňuje ekonomické a sociologické infor-

mace pro obor ICT včetně rozdělení na jeho oba stěžejní segmenty. Se statis-

tickým potěšením lze konstatovat, že zasažení ICT hospodářskou krizí 2009 

je méně tvrdé ve srovnání s českou ekonomikou i celým fi remním sektorem. 

Faktem je, že telekomunikační provozovatele a výrobci včetně IT fi rem pro-

šli svou první vlastní krizí již v roce 2001. Strukturální, personální a techno-

logické změny probíhají od „splasknutí internetových bublin“ kontinuálně.

Podle čísel ČSÚ je vidět, že segment informačních technologií překo-

nává krizi 2009 mnohem úspěšněji než segment telekomunikací. Pokles 

tržeb ve službách ICT je méně výrazný oproti propadu v sektoru služeb jako 

celku. Bohužel v telekomunikacích se propad tržeb v letech 2009 a 2010 drží 

v meziroční úrovni mínus 5 %. V oblasti IT se jedná už o pozitivní nárůsty 

tržeb. Zaměstnanost se v ICT drží ve stabilní poloze, přestože u telekomuni-

kací dochází ke stálému meziročnímu poklesu, avšak u IT se neustále nabírá 

a odborníci se shánějí. Přitom platy celkově za ICT stále mírně rostou oproti 

celkové ekonomice. Průměrný plat v IT je 46 tisíc korun a v telekomunika-

cích 43 tisíc korun. Ještě před rokem 2006 vedly telekomunikace před IT.

Po detailním studiu statistických informací je možné shrnout situaci pro rok 2010 následovně: IT se odrážejí od dna 

a jejich obchod se začíná opět oživovat, avšak tlak na ceny služeb se zvyšuje a bude se zlevňovat. U telekomunikací není 

„odraz“ ještě znát, neboť přírůstky obratů se pohybují neustále v záporných číslech (–5 %) a ceny služeb jsou pod neustá-

lým tlakem zákazníků již od roku 2007.

Co může telekomunikace přivést opět na výsluní? V kdysi dominantních hlasových službách už „pšenka nepokvete“. 

Rychlý rozvoj datových služeb určených, jak pro fi remní klientelu, tak zejména pro domácnosti může rozhýbat teleko-

munikační business. Mnohem větší využití komunikace přes vysokorychlostní přístup k internetu může přinést oživení. 

Existují pro to technologie ať již na straně provozovatelů sítí, tak koncových zařízení od nepřeberného množství výrobců. 

Chybí jen více užitečných aplikací, a to zejména na straně státu. Ten pokud dokončí naplánované projekty eGovernmentu 

a poskytne nové možnosti komunikace pro občany a fi rmy, vyvolá významnou poptávku i po telekomunikačních služ-

bách. Poptávku po sítích nové generace.

Proto stále pobíháme po úřadech, sháníme výpisy z rejstříků trestů, ofi ciální výpisy z katastrů nemovitostí, kdejaké 

potvrzení, musíme sledovat vývěsky stavebních úřadů, sháníme papíry od státu pro stát, platíme stále nějaké poplatky, 

státní aparáty stále bují a stát se stále zadlužuje… dokola. Kdo to už někdy pochopí…

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Sme najlepší, 
pretože máme 
najviac zákazníkov?
Alebo 
máme najviac 
zákazníkov,
pretože sme najlepší?

Naše služby využíva najviac podnikateľov
Získali sme si dôveru viac ako 200 000 podnikateľov. Vďaka tomu máme najväčší počet biznis zákazníkov
a sme schopní po všetkých stránkach uspokojiť potreby každého z nich – od živnostníkov cez malé a stredné fi rmy
až po najväčšie spoločnosti na Slovensku.

Správny partner pre vašu fi rmu.
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y   Telefónica a China Unicom posílily svou strategickou 
spolupráci

Společnosti Telefónica a China Unicom koncem ledna

a oznámily, že se dohodly na posílení svého strategického

spojenectví. Dohoda znamená, že Telefónica, jako operátor

působící v 25 zemích Evropy a v Latinské Ameriky se zákaz-

nickou bází převyšující 280 milionů, zvýší svůj podíl v China

Unicom na 9,7 % a naproti tomu China Unicom jako druhý 

největší čínský operátor zvýší svůj podíl ve společnosti

Telefónica na 1,37 %. Obě společnosti nakoupí akcie proti-

strany v hodnotě 500 miliónů USD, přičemž China Unicom

nakoupí od společnosti Telefónica její akcie (treasury sha-

res) v dohodnuté ceně 17,16 EUR za akcii. Na druhé straně

odkoupí Telefónica v průběhu příštích devíti měsíců akcie

China Unicom od třetích stran. Telefónica rovněž na příš-

tím zasedání představenstva navrhne, aby společnost China

Unicom jmenovala zástupce do jejího představenstva (před-

seda představenstva společnosti Telefónica César Alierta již

členem představenstva China Unicom je).

Tato nová smlouva navazuje na předchozí smlouvu ze září

2009, kdy obě fi rmy vzájemně investovaly do nákupu

akcií druhé společnosti částku rovnající se jedné mili-

ardě USD a uzavřely dohodu o strategickém spojenec-

tví. Podle nového prohlášení nyní společnosti prohloubí

strategické spojenectví zejména v oblastech nákupu, 

platforem mobilních služeb, služeb pro nadnárodní spo-

lečnosti, služeb pro velkoprodejní operátory a technolo-

gie roamingu. Doposud měla Telefónica v China Unicom

podíl 8,37 % (což znamená nejvyšší podíl individuálního

investora v čínském podniku), přičemž Unicom měl

ve společnosti Telefónica podíl 0,88 %. Tento krok má

pro obě strany smysl, Čína má obrovský růstový poten-

ciál (podle agentury Wireless Intelligence činí nárůst

zhruba 10 miliónů zákazníků měsíčně). Naproti tomu

čínské společnosti projevují značný zájem o investo-

vání do obchodních činností v Evropě a na rozvíjejících

se trzích. Obě společnosti již dříve připustily, že zkou-

mají uplatnění společných investic v oblastech Asie

a Afriky, kde se zatím neangažují.

Obě společnosti s celkovým počtem 590 milionů zákaz-

níků, což je přibližně 10 % celkové světové populace, posi-

lují tímto strategickým krokem vedoucí postavení a staví

se v celosvětové konkurenci do výhodné startovní pozice.

  Nokia si zvolila Windows Phone 7
Během tiskové konferenci v předvečer zahájení konference 

GSMA Mobile World Congress uvedl Stephen Elop, pre-

zident a generální ředitel společnosti Nokia Corporation, 

že rozhodnutí společnosti Nokia zvolit pro své mobilní 

komunikátory (smartphones) jako hlavní operační sys-

tém Windows Phone 7 (WP 7) místo operační platformy 

Android bylo motivováno snahou vyhnout se duopolu 

oblasti mobilních komunikací mezi společnostmi Google/

Nokia a Apple. Elop dále uvedl, „že fi nský výrobce

se do poslední chvíle rozhodoval mezi OS Android (Google) 

a Windows Phone 7 (Microsoft ). Rozhodnutí zvolit Android 

by naklonilo mobilní ekosystém směrem k duopolu, dáváme 

přednost vytvoření zdravého konkurenčního prostředí.“

Nové partnerství bude zpočátku fungovat jako jed-

noduché řešení OEM, kde Nokia bude platit společnosti 

Microsoft  poplatek za použití jejich soft waru. Ovšem 

významným přínosem z fi nančního hlediska je nejen sní-

žení provozních nákladů, ale i nové zdroje příjmů, jako je 

přístup k vyhledávačům Microsoft  a další reklamní mož-

nosti. Možnosti fi nančních zisků se podle Elopa pohybují 

ne v milionech, ale v miliardách.

Zástupci společnosti Nokia nebyly schopni poskytnout 

bližší časový rámec, ale podle odhadu by se první mobilní 

komunikátor vybavený WP7 měl na trhu objevit do konce 

roku. Společně s Elopem předstoupil před novináře i senior 

viceprezident Jo Harlow, který řekl, že investice do ope-

račního systému Symbian bude zatím pokračovat, alespoň 

v krátkodobém horizontu, než dojde k postupnému a peč-

livě řízenému přechodu na WP7. Rovněž byla zmíněna 

platforma MeeGo, vlastní OS společnosti Nokia. První 

komunikátor vybavený MeeGo by měl být na trhu rovněž 

do konce roku, přičemž MeeGo bude součástí strategie 

platformy příští generace.

Zajímavou částí tiskové konference byla chvíle, kdy byl 

Elop nucen čelit obvinění, že jako bývalý zaměstnanec 

Microsoft  fungoval ve společnosti Nokia jako trojský kůň, 

protože generálním ředitelem byl jmenován teprve loni 

v říjnu, což samozřejmě popřel. Rovněž popřel zvěsti, že byl 

v bývalé fi rmě hlavním akcionářem a slíbil co nejdříve pro-

dat své akcie Microsoft u.

Dohoda společnosti Nokia o použití WP7 jako hlavní 

operační platformy pro mobilní komunikátory bude jistě 
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týden. Obě fi rmy jsou v pozici aliance jako třetí hráč na trhu

mobilních komunikátorů společně iOS Apple a Android.

Tuto dohodu je třeba vnímat i z hlediska společné nabídky 

služeb jako jsou mapy Ovi Nokia nebo vyhledávač Bing

Microsoft u, přičemž Nokia apps store (Ovi) bude imple-

mentován jako součást WP7 Marketplace.

Dohoda je vnímána jako pozitivní zejména pro

Microsoft , který bude mít velký prospěch z podpory WP7

od největšího prodejce mobilních telefonů a komunikátorů

na světě. Na druhé straně ve společnosti Nokia byla dohoda

přijata méně příznivě a někteří zaměstnanci podniku

ve Finsku, který se věnuje platformě Symbian, dokonce

upořádali protest. Rovněž někteří investoři vyjevili obavy 

o moudrosti této dohody, zejména s ohledem na propad

akcií fi nské fi rmy téměř o 15 %.

  CEO vyzývají regulátory k podpoře investování 
Stávající regulace negarantuje nutné investice a regu-

lační orgány dostatečně nepřispívají k urychlení inves-

tic do mobilních širokopásmových sítí a služeb. Tak zní

dominantní zprávy hlavních mluvčích z úvodního zase-

dání kongresu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně

z 15. února 2011. V roli hlavních mluvčích zasedli ke kula-

tému stolu generální ředitelé některých světových mobil-

ních operátorů jako America Movil, AT&T, China Mobile, 

Telefonica a Vodafone.

Cesar Alierta, generální ředitel společnosti Telefónica, 

sdělil, že stále nemůže pochopit, proč telekomunikační

sektor – a to na konkurenčních trzích – vůbec potřebuje

regulaci, čímž navodil u delegátů MWC jistou pozornost.

S důrazem však Alierta poukázal na problém regulace

mobilních operátorů, kteří mají na bedrech téměř všechny 

investice do sítě nutné k uspokojení stále rostoucích

objemů dat přenášených mobilní sítí, zatímco poskytova-

telé obsahu a služeb k nákladům na síť téměř vůbec nepři-

spívají. „Asymetrická regulace tohoto druhu zpomaluje

růst investic,“ uvedl Alierta. V úvodní prezentaci uvedl, 

že „mobilní odvětví má vyhlídky pozitivního růstu díky 

rozvoji mobilních datových služeb. Pro fi nancování inves-

tic do sítí však potřebujeme nové obchodní modely, což je

předpokladem udržitelného stavu celého ekosystému inter-

netu, podmíněného jeho trvalým růstem. Regulace by měla

umožnit ozdravení výdajů na sítě podporou investování 

a provozní efektivity a posílením rozvoje služeb. Důležitá je

spolupráce uvnitř odvětví a pro splnění nových kvalitativ-

ních požadavků je potřebná nová dohoda mezi telekomuni-

kačními operátory a poskytovateli obsahu.“

Generální ředitel společnosti Vodafone Vittorio Colao

obvinil evropské regulační orgány, že aplikují zcela mecha-

nicky fi nanční závazky, které podle jeho mínění již neplatí.

„Ve společnosti Vodafone startujeme každoročně s fi nanč-

ními objemy sníženými o 150 milionů liber až 250 milionů

liber kvůli snižování sazeb za ukončení volání v mobilní síti

(Mobile Termination Rates, MTR) a propojovacích poplatků,

což se pravděpodobně stejnou částkou promítne u kvalitněj-

ších služeb z důvodu nižších maloobchodních cen,“ uvedl

Colao. „Možná bylo oprávněné snižovat ceny v době, kdy 

byly ceny vysoké, ale to již dnes neplatí. Je čas se posunout 

k industriálním a prozíravým postupům.“

Generální ředitel společnosti Vodafone se rovněž vyjád-

řil k „pomýleným pokusům“ při zatěžování sektoru mobil-

ních komunikací dalšími poplatky na některých trzích. Jako 

příklad uvedl regulační úřad Indie s pokusy značně přecenit 

staré 2G spektrum, což označil jako „nevyzpytatelné“.

Colaova výzva k příklonu k industriální politice, kde 

je regulace řízena dlouhodobým strategickým myšlením 

zejména pro přilákání investic a zajištění růstu byla pod-

pořena i Randallem Stephensonem, generálním ředitelem 

společnosti AT&T. „Regulační orgány by měly zůstat stranou

a nechat lidi soutěžit. Pokud bude nastaveno předvídatelné 

a smysluplné regulační prostředí, investice se jen pohrnou.“

Stephenson rovněž vyzval k větší spolupráci v oblasti 

harmonizace spektra mezi národními regulačními orgány 

pro zajištění interoperatibility zařízení LTE a upozornil 

na omezenou dostupnost pásma 700 MHz v Evropě a Asii. 

„Pokud bychom jako odvětví opravdu chtěli zajistit růst cel-

kového koláče, pak je především kritická bezproblémová 

interoperabilita mezi zařízeními, a to zejména v sítích 4G. 

Operátoři, dodavatelé ekosystému, ale co je nejdůležitější, 

regulátoři na to musí dbát.“

V opačném gardu ale na zasedání zazněla i jistá pochvala 

regulátorů. Daniel Hajj, generální ředitel America Movil 

uvedl, že regulační orgány v Latinské Americe projevily vět-

šinou porozumění obchodním potřebám mobilních operá-

torů. „Snaží se přidělit větší část spektra, zajistit snadnější 

přístup a být transparentnější, což jsou předpoklady nutné 

pro zvýšení objemů investic.“

Vittorio Colao také mluvil pochvalně o měkčím regu-

lačním přístupu v Evropě s ohledem na síťovou neutra-

litu, který se spíše opírá o zajištění, zda přístup každé části 

hodnotového řetězce internetu je konkurenceschopný, 

než o zavádění specifi ckých regulačních opatření „Vítáme 

pozornost, která byla v Evropě věnována zabránění domi-

nance v hodnotovém řetězci, včetně vyšetřování týkajícího 

se vyhledávače Google, ale odpovědi je důležité získat rychle 

po ukončení vyšetřování.“

  Bezkontaktní mobilní platby NFC v ČR
Společnosti Telefónica O2, Komerční banka, Citibank 

Europe, Globus ČR a VISA Europe společně odstartují již 

v polovině letošního roku pilotní projekt bezkontaktních 

mobilních plateb. Nová technologie přenese platební funkce 

z klasické platební karty na SIM kartu mobilního telefonu.

Cílem šestiměsíčního projektu je získat poznatky z reál-

ného využívání bezkontaktních mobilních plateb a připra-

vit se na komerční spuštění této služby. Do ověřovacího 

provozu se zapojí po dvou stovkách klientů společností 

Telefónica O2, Komerční banky a Citibank. Terminály 

pro akceptaci bezkontaktních plateb mobilním telefonem 

budou vybaveny vybrané pokladny ve čtyřech hypermar-

ketech Globus v Praze a Plzni. Platební aplikaci, která bude 

nahrána na SIM karty mobilních telefonů výhradně v síti 

O2, poskytne karetní asociace VISA Europe.

Aplikace elektronické peněženky O2 Wallet vyvinutá 

společností Telefónica rozšíří použití mobilních telefonů 
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peněženky (např. platební, dopravní i věrností karty, sle-

vové kupony apod.) tak budou moci mít uživatelé na SIM

kartě svého mobilního telefonu. Používání elektronické

peněženky v mobilu je velmi jednoduché a pohodlné. Další

výhodou je potvrzení platebních transakcí v reálném čase.

V rámci pilotního projektu budou použity mobilní

telefony Samsung Star 5230 NFC s předem instalovanou

mobilní aplikací O2 Wallet, která bude obsahovat platební

kartu VISA pro platby v Globusu a Plzeňskou dopravní

kartu pro platby v městské hromadné dopravě v Plzni. 

„V připravovaném komerčním provozu předpokládáme nasa-

zení speciálních verzí O2 Wallet aplikace pro telefony Apple

iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy II a další telefony vyba-

vené NFC technologií,“ uvedl Richard Walitza, manažer pro

fi nanční služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Potenciál pro rozšíření bezkontaktních mobilních plateb

v České republice je vysoký. „Ke konci loňského roku vydaly 

tuzemské banky takřka 9,3 milionů platebních karet, kterými

zaplatili jejich držitelé u obchodníků nákupy za více než 203

miliard korun. Platby kartami snižují pro spotřebitele rizika,

která plynou z držení hotovosti, a obchodníkům zase pomá-

hají optimalizovat provoz. Bezkontaktní mobilní platby jsou

pro Komerční banku perspektivní právě proto, že jsou jednou

z cest, jak klientům ještě více zpříjemnit bezhotovostní pla-

cení a tím nadále objemy plateb kartami zvyšovat,“ uvedl

Sirus Zafar, ředitel Platebních karet Komerční banky.

„Mobilní platby jsou založené na nejmodernější bezkon-

taktní technologii NFC (Near Field Communication) a imple-

mentaci bezkontaktní antény, která je výrobcem zabudo-

vána přímo v mobilním telefonu nebo SIM kartě. Transakce

probíhá přiblížením mobilního telefonu k terminálu, čímž 

je zaručena nejvyšší míra bezpečnosti při uskutečňování 

transakce. Zároveň jsou mobilní platby stejně jako všechny 

ostatní součástí nejmodernější platformy Visa Europe pro

zpracování veškerých transakcí s celou řadou bezpečnostních

prvků,“ říká Marcel Gajdoš, manažer asociace Visa Europe

pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou republiku

a Slovensko.

Zejména drobné částky zaplatí spotřebitelé svým mobil-

ním telefonem velmi rychle. V praxi jednoduše klient

obsluze pokladny oznámí, že bude platit kartou v mobil-

ním telefonu. Ten následně přiloží ke čtecímu zařízení 

u pokladny a vyčká na potvrzovací tón signalizující úspěšné 

provedení fi nanční transakce. „Přesáhne-li částka nákupu

500 Kč, vyzve aplikace klienta k zadání PassCode na mobil-

ním telefonu, jehož pomocí platbu autorizuje. PassCode je 

uložen v zabezpečeném prostoru SIM karty mobilního tele-

fonu a nahrazuje v tomto případě klasický PIN kód, který 

zadává klient u transakcí běžnou platební kartou,“ uvedl 

Stanislav Novotný, produktový manažer kreditních karet 

Citibank.

Rychlost platby je velmi důležitým aspektem zejména pro 

obchodníky, kteří se rozhodnou vybavit své pokladny ter-

minálem pro bezkontaktní mobilní platby. „Hypermarkety 

Globus jsou známé důslednou orientací nejen na kvalitu 

prodávaného sortimentu, ale také na poskytování víta-

ných doplňkových služeb. Zrychlení odbavení na pokladně 

a nabídka nového, pohodlného způsobu placení, jsou pro nás 

proto samozřejmostí,“ doplnil Boris Malý, marketingový íí

ředitel Globus ČR.

Během šesti měsíců ověřovacího provozu uskuteční více 

než 400 zákazníků na 50 vybraných pokladnách hypermar-

ketů Globus řádově několik tisíc transakcí. Do standardní 

nabídky by se podle očekávání měly dostat platební karty 

nahrané na O2 SIM kartu již v roce 2012.

  Počet uživatelů IPTV dosáhl 45 milionů
Poslední data GlobalComms TeleGeography z výzkumu 

služeb placené televize ukazují, že již více než 40 % teleko-

munikačních operátorů po celém světě již zahájilo posky-

tování služeb IPTV. To představuje více než 200 poskyto-

vatelů služeb IPTV z řad telekomunikačních společností. 

Počet uživatelů IPTV vzrostl za rok 2010 o 38 % a dosáhl 45 

milionů. V posledním čtvrtletí 2010 vzrostl počet uživatelů 

IPTV o 9 %, což představuje nepatrné zvýšení v porovnání 

s předchozími třemi čtvrtletími. 

Největším trhem IPTV zůstává i nadále region západní 

Evropy, jejíž podíl činil v roce 2010 40 %, druhým největ-

ším trhem je pak region Asie Pacifi k s podílem 35 % uživa-

telů. Nicméně počet uživatelů IPTV v regionu Asie Pacifi k 

roste dvakrát rychleji než v západní Evropě a nejpozději 

do konce roku 2011 se stane největším trhem. Z hlediska

jednotlivých zemí si své vůdčí postavení s převahou udržuje 

Francie (23 % z celkového počtu uživatelů na světě) násle-

duje Čína (16 %), USA (16 %), Jižní Korea (8 %) a Japonsko 

(4 %).

Současně za rok 2010 vzrostl počet uživatelů pevného 

širokopásmového přístupu k internetu o 13 % a dosáhl 

530 milionů, přičemž podíl telekomunikačních společností 

z celkového počtu pevných širokopásmových přípojek 

představuje 82 %.

„Celkově se lze říci, že telekomunikační společnosti jsou 

s ohledem na nabídku služeb IPTV úspěšné, protože více 

než 10 % uživatelů širokopásmových přípojek využívá sou-

časně služby IPTV,“ uvedl John Disdale z TeleGeography.

„Na druhou stranu tu zůstává významný potenciál 90 % uži-

vatelů, kteří mají širokopásmovou přípojku, ale služby IPTV 

zatím nevyužívají. Samozřejmě je třeba brát v úvahu silnou 
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konkurenci kabelové a družicové televize, pro představu

podíl IPTV činí 6 % za všech různých platforem pro poskyto-

vání služeb placené televize. Očekává se, že podíl IPTV dále

poroste, ovšem je nepravděpodobné, že to během následují-

cích pěti let bude o více než 10 %.“

  Nárůst prodeje mobilních komunikátorů
Podle poslední zprávy analytické společnosti IDC se v roce

2011 očekává nárůst prodeje mobilních komunikátoru

(smartphones) o 49,2 %, což by mělo představovat 450 mili-

onů prodaných kusů, v porovnání 303,4 miliony kusů proda-

nými v roce 2010. Díky tomu poroste trh mobilních komuni-

kátorů čtyřikrát rychleji, než trh mobilních telefonů.

Podíly OS pro smartphones v období 2010–2015

OS 2011 2015 CAGR

Android 39,5 % 45,4 % 23,8 %

Symbian 20,9 % 0,2 % -65,0 %

iOS 15,7 % 15,3 % 18,8 %

BlackBerry 14,9 % 13,7 % 17,1 %

Windows 5,5 % 20,9 % 67,1 %

Others 3,5 % 4,6 % 28,0 %

TOTAL 100 % 100 % 19,6 %

Zdroj: IDC

Operační systém Android, který v roce 2010 převzal

pozici dvojky na trhu, se v roce 2011 stane hlavním

operačním systém. Podle odhadů IDC bude jeho podíl

na trhu 39,5 %, následuje Symbian (Nokia) s 20,9 %, iOS

(Apple) s 15,7 % a BlackBerry (RIM) s 14,9 %. Díky plá-

nované spolupráci mezi společnostmi Nokia a Microsoft  

se rovněž očekává, že podíl operačního systému Windows

Mobile vzroste ze současných 5,5 % až na 20,9 % v roce

2015, čímž zaujme druhé místo na trhu.

  ICT Unie má další nové členy
Mezi řádné členy ICT Unie, sdružení fi rem z oboru infor-

mačních technologií a elektronických komunikací, při-

byly další dvě společnosti. Jde o fi rmu KOMIX, systémo-

vého integrátora působícího na českém trhu od roku 1992, 

a Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři, která byla

vyhlášena Právnickou fi rmou roku 2008 a 2010 v kategorii

Veřejné zakázky a Právnickou fi rmou roku 2009 v kategorii

Duševní vlastnictví/IT.

„KOMIX je příkladem ryze české společnosti úspěšně 

působící ve vysoce konkurenční oblasti informačních techno-

logií téměř dvě desítky let a její zkušenosti i tým kvalitních

odborníků budou pro ICT Unii přínosem. Advokátní kance-

lář Dáňa, Pergl & Partneři přispěje svými právnickými kom-

petencemi ve sféře veřejných zakázek a duševního vlastnictví 

v IT. Vím, že obě fi rmy hodlají hrát aktivní roli při naplňování 

hlavních cílů činnosti ICT Unie, tedy mj. posilování pozice

ICT sektoru v ČR a růstu konkurenceschopnosti země,“ pro-

hlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

KOMIX s.r.o. je česká společnost, založená v roce 1992.

V současné době zaměstnává téměř 150 lidí. Zaměřuje

se na kompletní dodávky informačních systémů na klíč 

včetně jejich následného rozvoje a podpory provozu. Vedle 

vývojových projektů společnost implementuje i standardi-

zovaná řešení z oblastí zpracování kontaktů a řízení komu-

nikace se zákazníky, správy webového obsahu, plánování 

a řízení projektů. Pro své zákazníky zajišťuje kompletní 

služby v oblasti testování soft waru.

AK Dáňa, Pergl & Partneři je tuzemskou advokátní kan-

celáří s patnáctiletou historií, která od samého počátku 

šla cestou oborové specializace s důrazem na poskytování 

vysoce profesionálních a specializovaných služeb. AK 

Dáňa, Pergl & Partneři se ve své praxi zaměřila na násle-

dující obory: právo informačních technologií a duševního 

vlastnictví, právo veřejných zakázek, PPP, projektové fi nan-

cování a koncese, právo nemovitostí a stavební právo, zdra-

votnické a medicínské právo.

  IdeaPad U1 od Lenova bude dostupný od června
Jedním z nejzajímavějších zařízení, které byly letos před-

staveny během největšího veletrhu spotřební a výpočetní 

techniky CES v Las Vegas byl IdeaPad U1. Pod označením 

IdeaPad U1 se skrývá malý přenosný počítač od společnosti 

Lenovo, který je kombinací dotykového tabletu a malého 

netbooku a měl by být v Evropě na trhu od června.

Přenosný počítač IdeaPad U1 je vybaven LCD displejem 

s úhlopříčkou 10,1 palce a rozlišením 1280 × 800 obrazo-

vých bodů. Tato novinka se na první pohled neliší od běž-

ného netbooku, ale při bližším pohledu zjistíte, že dis-

plej lze jednoduše oddělit a pracovat s ním podobně jako 

s tabletem. Při spojení s klávesnicí pracuje s dvojjádrovým 

procesorem Intel Core 2 Duo a pod operačním systémem 

Windows 7 Home Premium. Po vyjmutí displeje se ope-

rační systém automaticky přepne na Android. I v případě, 

že je LCD panel vyjmut, lze počítač dále používat – stačí 

k němu pouze připojit externí monitor. Data lze ukládat 

na vestavěnou paměť typu Flash s kapacitou 32 GB. Zařízení 

nechybí ani WiFi, Bluetooth, USB či vestavěný pohybový 

senzor pro automatické otáčení displeje.

Nejdříve by se měl Lenovo IdeaPad U1 objevit na trhu 

v Číně. Na evropském trhu by měl být dostupný od června, 

přičemž cena by se měla pohybovat okolo 30 tisíc Kč. Cena 

samotného tabletu bez klávesnice pak vyjde zhruba na 12 

tisíc Kč.
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Sledování spolehlivosti a kvality 

telefonních služeb
Tento příspěvek se věnuje principům a různým metodám sledování kvality v telefonních sítích a jejich vývoji v čase. Rozebrány 

jsou technologické způsoby detekce správné funkce nebo naopak poruch, provozních anomálií, jejich statistik a dat pro posuzová-

ní spolehlivosti či nespolehlivosti poskytování telefonních služeb s očekávanou kvalitou. Dále jsou uvedeny příklady systémových 

řešení při použití současných komunikačních technologií

  Chronologický vývoj
Způsoby a význam zjišťování kvalitativních parame-

trů poskytování telefonních služeb se v průběhu historie

telekomunikací mění. Dosavadní vývoj je možné zařadit

do třech časových fází, které jsou charakterizovány užíva-

nou technologií a stavem trhu a legislativy. Pro přiblížení

typických charakteristik vývojových období je použit popis

podle rozvoje telefonních služeb v naší zemi. Jistě však bude

reprezentovat principy orientace na kvalitu v uplynulé éře

telekomunikací obecně. Předpokládáno je poskytování

telefonních služeb s automatickým spojováním. Historické

telefonování s poloautomatickým či manuálním spojová-

ním, nebo snad i spojením přes jiné než elektroakustické

terminály možná také mělo nějaké atributy sledování kva-

lity. Jakkoliv by mohl být jejich průzkum zajímavý, není

předmětem tohoto příspěvku.

Období přirozeného monopolu

Provozování telefonní sítě v elektromechanické, analo-

gové technologii mělo skutečně obtížně realizovatelnou, 

vlastně i nepředstavitelnou možnost konkurence v oboru.

Telefonování zajišťovala Jednotná telekomunikační síť 

(JTS) v přirozeném a zákonem stanoveném výhradním

postavení. Politika centrálního plánování určila její správu

jedinému subjektu, dostupnost služby, její kvalita, spolehli-

vost a užitečnost pro občany země nebyla v podstatě úko-

lem ani prioritou státu v tomto období.

Jakási forma péče o kvalitu byla pouze aktivitou technic-

kého personálu, který podle rezortních předpisů prováděl

se stanovenou periodicitou zkušební měření a testování

jednotlivých zařízení v síti. Pamětníci jistě s nostalgií vzpo-

menou na zkušební zařízení („vozíky“) na sálech ústředen

a zesilovacích stanic, ze kterých se manuálně zkoušela

funkce voličů a spojovacího pole, přenašečů dálkových

voleb, na měření útlumu v telefonním kanálu spojovacích

a dálkových okruhů, parametrů přenosových traktů, tras, 

kabelů, účastnických smyček atd. Později se konstruovaly 

jednoúčelové poloautomaty, které v pevné logice reléového

řízení opakovaly určené sekvence testování na automa-

tické odpovídače. Z mechanických počitadel se pak odečí-

taly a vyhodnocovaly zjištěné výsledky testů, které určitou

mírou vypovídaly a funkčnosti a stavu sledovaného prvku

JTS. Takto prováděná diagnostika byla orientována na jed-

notlivé technologické části sítě a to pouze výběrovým způ-

sobem na malou část její kapacity a provozního času.

Základním účelem bylo plánování a kontrola prová-

dění údržby na sledovaném zařízení, jeho správa a pomoc

při zjišťování poruch. Tím se především šetřil čas a kapa-

city technické obsluhy a tedy provozní náklady. Sledování

kvality a spolehlivosti telefonní služby jako funkce celé sítě, 

poskytované účastníkům na koncových zařízeních však 

prováděno nebylo. Přesto tento systém prakticky přispíval 

svým vedlejším efektem k udržení určité úrovně poskyto-

vaných služeb.

Období regulovaného dominantního postavení na trhu

Koncem 80. let se začaly dramaticky rozvíjet telekomuni-

kační technologie a digitalizace se stávala realitou. Změny 

ve společnosti postupně vedly ke vzniku tržního prostředí, 

které legislativa částečně uvolňovala. Zahájena byla čin-

nost telekomunikačního regulátora, který několika málo 

licencovaným poskytovatelům telefonních služeb uklá-

dal (mimo cenovou regulaci a jiné podmínky) také určité 

kvalitativní podmínky. Tyto již byly částečně orientovány 

na službu z pohledu účastníka, nikoliv na funkčnost kom-

ponentů sítě.

I někteří mladší pamětníci vzpomenou na soubor tzv. 

Ukazatelů kvality Českého telekomunikačního úřadu, které 

měly sledovat dodržování alespoň minimální úrovně tele-

fonní služby pro uživatele. Pro představu, prostřednictvím 

Ukazatelů se zjišťovala a kontrolovala např. (podrobněji viz 

[1]):

–  doba potřebná pro sestavení (zkušebních) spojení,

–  podíl neúspěšných pokusů o (zkušební) spojení,

–  odstraňování poruch telefonních stanic do časového 

limitu po zjištění závady,

–  četnost poruch telefonních stanic,

–  míra pohotovosti VTA (veřejných telefonních automatů),

–  doba zřízení nové telefonní stanice od podání žádosti,

–  doba čekání na přihlášení obsluhy operátorských stanic.

Několik Ukazatelů kvality měla také stanovena telefonní 

služba v mobilní síti. Přestože takto stanovená metodika 

a skutečná praxe v jejím plnění je z dnešního pohledu již 

poněkud archaická, měla i tato fáze telekomunikací jistý 

vliv na úroveň služby zákazníkům.

Souběžně ještě dožívaly předchozí generace manuálního 

testování a zkušeben, ale také byla zahájena řada nových 

projektů vedoucích k centralizaci monitorování provozu 

a sítí z dohledových center. I tento trend cílil především 

na provozní úspory a zvyšování efektivity technického 

provozu.

Období liberalizace služeb

Postupem času se snižuje význam kvalitativních para-

metrů určovaných regulátorem. Nacházíme se v téměř 

plně liberalizovaném prostředí elektronických komuni-

kací. Zajištění spolehlivosti a kvality prosazuje především 

trh s možností volby poskytovatele služeb. To ovšem jen 

za předpokladu existence skutečné cenové konkurence, 

v některých službách dosud nedostatečné.
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hodobě uspět, musí věnovat plnou pozornost kvalitě služeb.

Nejen v části jejich technické funkčnosti, ale v celkové péči

o zákazníka a jeho obsluhy v plném rozsahu. Svou aktivitou, 

nikoliv pod tlakem regulace, monitorují poskytovatelé úro-

veň vlastních procesů a služeb.

Skutečně osvícení operátoři vynakládají nemalé úsilí

a prostředky k potřebné diagnostice svých telefonních služeb.

Vývoj dospěl k technologiím se spojováním okruhů v pev-

ných sítích (Time Division Multiplexing, TDM) a v mobil-

ních sítích (Global System for Mobile Communications, 

GSM), i s přepojováním paketů (Voice over Internet

Protocol, VoIP) v datových sítích a dále se rozvíjí. Sledování

provozu proto vyžaduje také odpovídající rozvoj dohledo-

vých nástrojů a řešení, které by měly mít vždy o třídu vyšší 

úroveň než kontrolovaná technologie.

Jakkoliv se však tento trend prezentuje jako péče o kva-

litu služeb, motivátorem pro poskytovatele je tlak na vlastní

provozní efektivitu a dopady na parametry spolehlivosti

jsou až vedlejší, i když žádoucí.

  Metody výběrového zjišťování kvality
V této části jsou popsány metody a principy sledování spo-

lehlivosti a kvality telefonních služeb. Nejprve ale nutno při-

pustit, že v současné úrovni poznání nelze exaktně vyhod-

notit úplnou míru kvality všech poskytovaných služeb.

Podstatou stávajících metod je vždy kompromisní výběrové

sledování relevantní části provozu. Žádoucí je zajistit, aby 

vhodnou volbou monitorovaných části sítě, vzorku sledo-

vaných kapacit a provozu byla vypovídajícím způsobem

vyhodnocována služba reprezentující většinu poskytova-

ných služeb. Podle zdrojů provozu v síti se liší dva přístupy 

ke kvalitativnímu hodnocení úrovně služeb.

Reálný provoz generovaný skutečnými účastníky, tedy ten

„živý“, vyvolaný užitečnou poptávkou po službě od koncových

bodů sítě. Tuto metodu sledování můžeme také označovat jako

Pasivní monitorování. Při užívání tohoto způsobu nesmí být

reálný provoz nijak degradován, ovlivněn monitorováním ani

orientován na zjišťování samotného obsahu komunikace.

Umělý provoz vyvolaný simulátory volání z koncových

bodů nebo vnitřních uzlů sítě výhradně pro potřeby 

měření. Takový princip nazýváme Aktivním testováním.

Generovány mohou být pouze přiměřené objemy testování

a jeho rozložení v čase tak, aby sledované části sítě nebyly 

přetěžovány a nebyl ovlivňován běžný živý provoz v síti, 

který samozřejmě probíhá souběžně.

Pasivní monitorování

Dobrým příkladem ilustrujícím současné aplikace pasiv-

ního monitorování je systém TAMS od fi rmy Accanto [2]

a [3]. Prostřednictvím pasivních sond vhodně rozmístě-

ných ve významných místech topologie monitorované sítě

se sleduje a vyhodnocuje kvalita reálných hovorů i videa.

Samotné odvození parametrů vzorků jednotlivých spojení, 

resp. přidružené signalizace (bez jejich degradace a v reál-

ném čase) je jistě velmi sofi stikovanou vlastností sondy.

Schematické zobrazení nasazení monitorovacích sond v síti

a sběru dat z nich je na obr. 1.

Uváděna je schopnost vyhodnocení dat z protokolů 

SS7 (Signaling System No. 7), SIP (Session Initiation 

Protocol) a dalších zúčastněných signalizací. Hlavní 

oblast nasazení je v páteřních sítích IMS/NGIN mobil-

ních i pevných, v úrovni přístupových sítí nebude zřejmě 

použití efektivní. Zjišťována je kvalita hovorového spo-

jení (Call Media Quality) v hodnocení třídy MOS (Mean 

Opinion Score). Dále sleduje úspěšnost požadavků 

na spojení, rychlost a správnost odezvy aktivních prvků 

v síti.

Výstupy ze systému jsou souhrnné informace o stavu 

sítě, resp. kvalitě poskytovaných služeb, alarmy při mimo 

mezních parametrech. Velkým přínosem pro zajištění kva-

lity služeb je možnost zpětné analýzy dat z monitorovacích 

systémů. Taková analýza dovoluje rychle a přesně detekovat 

příčinu problémů jak v páteřní síti operátora, tak v částech 

využívaných konkrétním zákazníkem. Koncový uživatel 

tak získá nejen technicky kvalitní službu, ale zejména rych-

lou odezvu a krátkou dobu nutnou pro řešení konkrétních 

incidentů.

Aktivní testování

Příkladem řešení s generováním zkušebního provozu je 

Tester Centra telefonních sítí společnosti xPhoNet CZ [2] 

a [4]. Testování spolehlivosti probíhá důsledně z pohledu 

koncového uživatele telefonních služeb, tedy z rozhraní 

účastnické přípojky. K dispozici jsou simulátory koncových 

zařízení v signalizacích DSS1 (Digital Subscriber Signalling 

System No. 1, DSS1), SIP, GSM i U2; jejichž prostřednic-

tvím je aktivně vyvoláván a pasivně přijímán umělý provoz. 

Diagnostikovány tak jsou sítě TDM, GSM i VoIP. Celková 

konfi gurace testeru je na obr. 2.

Tester simultánně provádí s určenou periodicitou z pří-

pojek kontrolovaných sítí celkem sedm typů testů:

–  Testy IP komunikace a SIP registrace jsou určeny pro kon-

trolu funkčnosti ústřednových serverů VoIP sítí.

–  Test vnitřního volání mezi vlastními přípojkami sledo-

vané sítě.

–  Testy odchozího a příchozího volání sledované sítě 

do jiných. Pro velký počet možných kombinací takových 

testů je defi nováno několik tzv. referenčních testovaných 

sítí, se kterými test probíhá. Je to síť TDM tradičního 

operátora, dostupné sítě mobilní a jedna technologicky 

příbuzná VoIP. Souběžně je tímto testem kontrolována 

správnost směrovacích tabulek v kooperujících sítích.

–  Test odmítnutých volání ověřuje správnost signalizační 

odezvy při volání na čísla plánovitě nedostupná, obsa-

zená, nepřijímající apod.

–  Test hovorového spojení (celé propojené spojovací cesty) 

v hodnocení stupnice MOS.

Zjišťována je správnost signalizace a čas reakce sítě. V pří-

padě nadlimitní odezvy je indikována porucha, test pře-

jde na kratší defi novanou periodicitu, která je opakována 

až do odstranění poruchy a obnovení limitní odezvy.

Veškerá data o správné funkci služeb, zjištěných poru-

chách a časech odezvy jsou ukládána v plném rozsahu historie 

a údaje o vlastní síti diferencovaně dostupné pouze oprávně-

ným operátorům testovaných sítí. Z rozsáhlých časových řad 
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Obr. 1  Příklad nasazení pasivního monitorování sítě

Obr. 2  Konfi gurace aktivního testeru telefonních sítí
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vozovatelů, porovnávat účinnost signalizací, funkce spojova-

cích technologií, úroveň údržby a vyhodnocovat mnoho dal-

ších přehledů o kvalitě a spolehlivosti poskytovaných služeb.

Výstupy informací testeru jsou dostupné prostřed-

nictvím webového rozhraní s autorizovaným přístupem.

Vzhled webového rozhraní je na obr. 3. Část souhrnných

údajů bez detailů je přístupná veřejně přes internet. Další

formou výstupů jsou klientské programy. Jejich využití je

především na dohledových centrech operátorů. Poskytují

online aktuální pohled na stav poruch a sítí, přehled neu-

končených poruch, historii a přehledy za vybraná období

apod. Na obr. 4 jsou pro ilustraci předvedeny některé 

pohledy z klientských programů. Obr. 3  Vzhled webového rozhraní aktivního testeru

Obr. 4  Ukázka z klientských programů aktivního testeru

  Závěr
Původním záměrem tohoto článku bylo prokázat a vyzdvih-

nout přímočarý a blahodárný vliv diagnostických nástrojů

a testování sítě na zvyšování úrovně kvality pro koncového

spotřebitele, nebo chcete li pro účastníka, konzumenta

telefonní služby. Rekapitulací historie se však zpracovatel

dopracoval k formulaci názoru, že užívání různých měří-

cích a dohledových zařízení přináší překvapivě primární

užitek síťovému operátorovi a vliv na spotřebitelskou kva-

litu je pouze vedlejším (ne)významným efektem.

Zkrátka, že se nedělá samoúčelně „kvalita pro kvalitu“.

Tu si zákazník nekupuje. Na trhu je žádána atraktivní, 

cenově dostupná a dobře fungující služba. Její spolehlivost

je očekávaná jaksi „samo sebou“ a proklamace skvělých

parametrů kvality jinak nezajímavé služby její tržní úspěch 

nezajistí. Jako telco profesionálové (slovy českého velikána) 

„s tím můžeme třeba i nesouhlasit, ale to je asi tak jediné…“ 

Přesto stojí zato ji prosazovat a poskytovat.

Radomír Šenkýř
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  Vytvoření virtuálního okruhu pomocí MPLS
Technologie MPLS doplňuje sítě založené na protokolu

IP o možnost vytváření virtuálních okruhů. Základním

parametrem, defi nujícím konkrétní virtuální cestu

(představující jeden směr virtuálního okruhu), je hod-

nota záhlaví MPLS. Tuto hodnotu lze nastavit staticky 

napříč celou sítí nebo dynamicky s využitím signali-

začních protokolů starajících se o sestavení cesty, resp.

nastavení odpovídajícího návěští MPLS. Pro vytvá-

ření dynamických MPLS cest neboli LSP (Label Switch

Path) se používají protokoly LDP (Label Distribution

Protocol) a RSVP-TE (Resource Reservation Protocol-

Traffi  c Engineering).

Dynamické virtuální cesty MPLS nabízejí ve srovnání

se statickými větší fl exibilitu a umožňují automatické při-

způsobení konfi gurace v závislosti na změnách topologie

sítě. Tyto změny mohou být způsobeny buď poruchou

sítě, nebo např. přidáním dalších síťových prvků. Pro sig-

nalizaci virtuálních cest MPLS se používají již zmiňované

protokoly LDP a RSVP-TE. Tyto protokoly se liší složitostí

konfi gurace a vlastnostmi jimi vystavěné cesty MPLS.

Podmínkou pro použití signalizačních protokolů v sítích

MPLS je funkční vnitřní směrovací protokol (Interior

Gateway Protocol, IGP) jako např. protokol OSPF (Open

Shortest Path First) nebo IS-IS (Intermediate System-to-

Intermediate System).

Možnosti sestavení LSP zahrnují:

– LSP pomocí IGP,

–  LSP pomocí CSPF – „constraint based“ SPF, tj. upra-

vený Dijkstrův algoritmus,

–  Explicit path LSP – vyjmenovány všechny uzly, jimiž

LSP prochází.

  Přidělování návěští MPLS datovým tokům – Label Space
V praxi se můžeme setkat se dvěma způsoby přidělování

návěští MPLS – per platform label space nebo per-inter-

face label space. Tyto typy přidělování návěští MPLS se liší

ve způsobu rozdělování konkrétních hodnot návěští MPLS

přidělených jednotlivým tokům.

Při použití per-interface label space se konkrétní návěští

MPLS přiděluje pro danou rovnocennou třídu předávání

(Forwarding Equivalence Class, FEC) pro konkrétní roz-

hraní. V praxi jsou tedy na jednom směrovači pro danou

FEC, např. 10.1.1.0/24 použity na jednotlivých rozhraních

různé návěští MPLS (viz obr. 1). Tento model přidělování

návěští se používá především v buňkovém režimu (cell

mode), [1].

U per-platform label space (obr. 2) je v rámci směrovače

použito pouze jedno jediné návěští MPLS pro konkrétní

FEC bez ohledu na konkrétní rozhraní. Tento model při-

dělování návěští se zpravidla používá v rámcovém režimu

(frame mode).

Obr. 1  Per-interface label space

Obr. 2  Per-platform label space

  
V tabulce 1 jsou uvedeny režimy distribuce a zpracování 

návěští MPLS. Rozlišujeme způsob, jakým jsou návěští 

MPLS distribuovány. Buď dojde k distribuci návěští MPLS 

pro konkrétní FEC pouze na vyžádání, nebo jsou distribuo-

vány automaticky v momentě konfi gurace dané FEC.

Signalizované MPLS cesty
V minulém článku jsme se seznámili s principem technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (Multiprotocol Label 

Switching, MPLS). Dozvěděli jsme se, na jakém principu funguje a jaké výhody přináší. Ukázali jsme si operace, které jednotlivé 

směrovače použité pro konkrétní datový okruh provádějí. Zmínili jsme vazbu na protokol IP a seznámili jsme se s terminologií 

označující jednotlivé prvky v síti. V tomto díle se podíváme na signalizační protokoly, které umožňují dynamickou signalizaci 

návěští MPLS, a tím zjednodušují a urychlují sestavení virtuálních cest MPLS.
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Režim distribuce návěští MPLS

Distribuce na požádání automaticky

Řízení centrální řízení distribuované řízení

Uchovávání konzervativní liberální

Tabulka 1  Režim distribuce návěští MPLS 

Další úlohou, kterou musí směrovač v síti MPLS zajistit, 

je řízení směru konkrétní části LSP. V režimu centrálního

řízení (Ordered Control) je iniciátorem sestavení LSP

pouze jeden uzel sítě, který vytváří LSP směrem ke konco-

vému uzlu. V režimu distribuovaného řízení (Independent

Control) je přidělení konkrétního návěští MPLS dané FEC

prováděno každým směrovačem LSR nezávisle. Ukázka při-

dělení návěští MPLS konkrétní FEC je na obr. 3.

Pro každou FEC je v paměti směrovače MPLS ucho-

vávána konkrétní hodnota návěští MPLS. Tato hodnota

by měla být uchovávána minimálně po dobu, po kte-

rou je zmíněné návěští používáno pro LSP. Existují dva 

modely uchovávání návěští MPLS. Prvním z nich je 

konzervativní režim, druhým liberální režim. V kon-

zervativním režimu je jakékoli návěští MPLS, která 

není používáno pro LSP, smazáno. V liberálním režimu 

jsou všechna návěští MPLS pro danou FEC uchovávána 

v paměti.

Výhodou konzervativního režimu uchovávání návěští 

MPLS je úspora paměti směrovačů. Nevýhodou je delší 

čas konvergence a větší zátěž směrovačů způsobená sig-

nalizací náhradní LSP. Výhodou liberálního režimu ucho-

vávání návěští MPLS je rychlost konvergence způsobená 

vyloučením nutnosti signalizace nových návěští MPLS. 

Důvodem je jejich existence v paměti pro všechna pou-

žitelná rozhraní. Nevýhodou tohoto režimu jsou zvýšené 

paměťové nároky.

  
Protokol LDP nabízí jednoduchou konfi guraci. MPLS tunel

je vytvořen v souladu s metrikou použitého směrovacího

protokolu. Protokol LDP neumožňuje upravení trasy, kte-

rou MPLS tunel použije. Konvergence je dána rychlostí

konvergence použitého směrovacího protokolu.

Protokol LDP pracuje na principu výměny zpráv o odpo-

vídajících FEC a umožňuje signalizaci odpovídajících

návěští MPLS pro sestavení LSP. Protokol LDP vytváří LSP

na základě vybraného IGP. Sestavení LSP odpovídá metrice

daného IGP. LDP neumožňuje zohledňovat další parametry 

jako je volná přenosová kapacita na konkrétním rozhraní

nebo prosté administrativní omezení pro danou cestu pro

vybranou LSP.

Výměna informací o návěštích MPLS přiřazených kon-

krétní FEC probíhá pomocí zpráv LDP vyměňovaných mezi

směrovači. Seznam vyměňovaných zpráv včetně popisu

o jejich významu je uveden v tabulce 2. V principu se jedná 

o zprávy informující sousední směrovače o tom, že na daném

rozhraní je připojeno zařízení podporující protokol LDP 

(zprávy Hello), zprávy spravující informace o adresách IP

rozhraní daného sousedního směrovače (Address, Address 

Widthdraw) a zprávy o FEC mapování (Label Mapping, 

Label Request atd.). Dalšími zprávami jsou zprávy informu-

jící o chybách, experimentální rozšíření a zprávy umožňující 

přenos proprietárních informací.

Směrovače nejdříve pomocí zpráv Hello zjistí své sousedy 

a pokusí se navázat LDP spojení. Po úspěšném navázání 

spojení dojde k výměně patřičných informací k jednotli-

vým FEC. Spojení je monitorováno a udržováno pomocí 

zpráv KeepAlive. V případě poruchy LSP je třeba sestavit

novou LSP.

Výměna zmíněných zpráv mezi jednotlivými LDP smě-

rovači probíhá pomocí protokolových datových jednotek 

(Protocol Data Unit, PDU) zakódovaných s využitím sché-

matu TLV (Type Length Value). Pro výměnu zpráv používá 

LDP jak přenosový řídicí protokol Transmission Control 

Protocol, TCP), tak protokol pro přenos uživatelských 

Obr. 3  Ukázka přidělení návěští MPLS konkrétním FEC
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datagramů (User Datagram Protocol UDP). Protokol UDP

je používán pro přenos zpráv Hello. Pro ostatní typy zpráv 

se používá protokol TCP, který zajišťuje kontrolu jejich

úspěšného doručení. Pro oba protokoly je použit port 646.

Typ zprávy Funkce

Notifi cation Oznamuje chyby a další události

Hello Oznamuje existenci LSR na daném rozhraní

Initialization Inicializuje LDP spojení

KeepAlive Monitoruje LDP spojení

Address Inzeruje IP adresy rozhraní sousednímu LDP

uzlu

Address Widthdraw Smaže informaci o inzerované IP adrese pro

konkrétní rozhraní

Label Mapping Odeslání informací o vazbě FEC – MPLS 

návěští

Label Request Požadavek na sousední LDP uzel na FEC

MPLS návěští

Label Widthdraw Signalizuje protějšku, že předchozí návěští 

pro FEC již nesmí být použito

Label Release Signalizuje, že LSR dále nepotřebuje mapo-

vání MPLS návěští pro danou FEC.

Label Abort Request Ruší platnost zprávy Label Request

Vendor Private Vyhrazeno pro proprietární informace jed-

notlivých výrobců

Experimental Vyhrazeno pro experimentální rozšíření

Tabulka 2  Zprávy LDP

  CSPF
Jako IGP, neboli směrovací protokoly v sítích MPLS, 

se používají především směrovací protokoly typu link-state, 

které používají Dijkstrův algoritmus. Tento algoritmus

slouží k nalezení nejkratší cesty (Shortest Path First, SFP)

a zohledňuje propustnost jednotlivých spojů (ta tvoří met-

riku pro daný směrovací protokol) a topologii sítě. Každý 

směrovací protokol, který využívá tento algoritmus, využívá

tři databáze – databázi obsahující informaci o sousedních

uzlech, databázi topologie sítě, resp. stavů jednotlivých

spojů a směrovací databázi.

CSPF (Constrained based Shortest Path First) je upra-

vený Dijkstrův algoritmus, který je rozšířen o možnost

stanovení další podmínek, resp. omezení (např. mini-

mální garantovaná přenosová kapacita spoje, zpoždění, 

počet uzlů apod.). Pro využití tohoto rozšíření je třeba 

jeho podpora, resp. aktivace u použitých směrovacích 

protokolů. Rozšíření spočívá ve využití dodatečných 

zpráv LSA v případě protokolu OSPF nebo TLV v pří-

padě IS-IS. Tyto zprávy slouží k výměně směrovacích 

informací mezi uzly sítě a k řízení komunikace daného 

protokolu. Tato rozšíření umožňují při sestavení LSP 

zohlednit kromě propustnosti rozhraní také další para-

metry. Díky tomu lze použít i alternativní cestu k cestě 

vybrané SPF algoritmem.

Protokoly s možností stanovení dalších podmínek použí-

vají navíc databázi dimenzování provozu (Traffi  c Engineering 

Database, TED), která obsahuje informace o dodatečných 

omezeních, aplikovaných na LSP. Takovým omezením může 

být např. propustnost, třída služeb nebo požadavek, aby LSP 

procházela defi novanými uzly sítě apod.

  RSVP-TE
Druhý z používaných signalizačních protokolů, RSVP-TE 

se konfi guruje složitěji než LDP. Nabízí ale více možností, 

jak ovlivňovat směr konkrétního datového toku v síti. 

Umožňuje například defi novat uzly, kterými má LSP pro-

cházet. Obsahuje také mechanismy pro zálohování pri-

mární (aktivní) LSP, kterými lze podstatně zkrátit dobu 

konvergence sítě. A konečně, podporuje dimenzování pro-

vozu, což je mechanismus směrování datového toku v síti, 

zohledňující kromě propustnosti rozhraní i další parametry.

Protokol RSVP byl původně určen pro model QoS inte-

grovaných služeb (Integrated Services, IntServ). Tento 

model je založen na principu signalizace a následné rezer-

vaci požadovaného pásma tak, aby bylo pro daný provoz 

dostupné. Tím se garantovala kvalita služby pro konkrétní 

datový tok.

V současné době se prosazuje model QoS diferenco-

vaných služeb (Diff erentiated Services, Diff Serv), který je 

založen na principu označování konkrétního provozu tak, 

aby každý uzel datového řetězu měl informace o požado-

vané prioritě a vlastnostech konkrétního datového toku 

a podle své konfi gurace se k němu choval.

V sítích IP/MPLS se používá upravená implementace 

RSVP-TE. Tento protokol zde neslouží k určování QoS, ale 

Obr. 4  Zprávy protokolu RSVP-TE
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k signalizaci LSP. Tento protokol zahrnuje rozšíření proto-

kolu RSVP o dimenzování provozu (Traffi  c Engineering).

RSVP-TE využívá model rezervace cesty v režimu centrál-

ního řízení (Ordered Control).

Princip použití protokolu je založen na vyžádání si zdrojů

pro daný směr datového toku, tj. vždy se jedná o signalizaci

pro jeden směr datového toku. Přenášejí se zprávy Path,

ResV, Path Refresh, ResV Refresh. Zpráva Path je vysílána

směrovačem požadujícím rezervaci cesty. Přijímající smě-

rovač odpovídá zprávou ResV. Sestavená cesta je průběžně VV

potvrzována zprávami Path Refresh a ResV Refresh. Další

zprávy jsou také ResV Error, ResV Conf. Signalizaci LSPff

pomocí RSVP-TE vidíme na obr. 4. Protokol RSVP-TE

umožňuje:

–  explicitní směrování LSP, a to jak s využitím rezervace

zdrojů nebo bez ní,

–  hladké přesměrování (rerouting) – možnost sestavení

záložních cest,

–  detekci smyček.

Zálohování cest

Pro zálohování MPLS cest máme k dispozici dvě metody:

– Základní ochranu cest, která zahrnuje

 • primární LSP se záložní LSP,

 •  primární LSP se záložní LSP v pohotovostním

režimu (standby).

–  Automatické sestavení záložní cesty (Fast Re-Route, 

FRR)

 • one-to-one backup,

 • facility backup.

  Základní ochrana cest
Základní ochrana spočívá ve vytvoření záložní cesty, kte-

rých může existovat několik. Záložní cesta může být sesta-

vena buď v okamžiku poruchy primární cesty anebo je

již signalizací připravena, tj. je v pohotovostním režimu.

Směrovač se snaží přepnout cestu zpět na primární, jakmile 

je to možné. K přepínání mezi záložními – sekundárními 

LSP nedochází.

Chování směrovače se liší podle konfi gurace RSVP-TE, 

jak jsme se zmínili. RSVP-TE umožňuje signalizaci cesty 

přes konkrétní uzly, tj. LSP musí těmito uzly procházet nebo 

je možno pouze defi novat některé uzly, kudy LSP bude pro-

cházet. Podle modelu, který zvolíme, se bude chovat i sig-

nalizace záložní cesty. Máme-li striktní model, tj. vyjme-

nováváme všechny uzly, kudy prochází primární cesta, pak 

proběhne signalizace záložní cesty. V případě, že máme 

sekundární LSP v pohotovostním režimu, je tato cesta již 

předem sestavena a dojde k okamžitému přepnutí provozu 

na tuto LSP. U volnějšího modelu signalizace LSP se stan-

dardně nastaví primární LSP a sekundární LSP se nepou-

žívá. V případě, že použijeme model se sekundární pohoto-

vostní LSP, dojde nejdříve k přepnutí provozu na tuto cestu 

a v okamžiku nově sestavené primární cesty se provoz pře-

pne zpět na primární cestu.

  Automatizovaná ochrana LSP
Funkce MPLS rychlého přesměrování FRR defi nuje způsob 

přednastavení záložních cest. Umožňuje přepnutí provozu 

na záložní spojení v časech pod 50 ms. Funkce FRR, která je 

defi nována v dokumentu IETF RFC4090, umí zajistit ochranu 

LSP co nejblíže místu sítě, kde vznikla porucha. Chránit lze 

na úrovni síťových propojení nebo na úrovni síťových uzlů. 

Ochrana síťových propojení je založena na signalizaci obchozí 

cesty s ohledem na propojení, která mohou být v poruše.

Pro porozumění této funkci je třeba defi novat pojmy 

Point of Local Repair (PLR) a Merge Point (MP). Pojem 

Point of Local Repair určuje uzel v síti, který zabez-

pečí vyhledání obchozí LSP. Merge Point je uzel sítě, kde 

se záložní LSP setká s primární LSP, která je zálohována.

Obr. 5  One to one backup
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One to one backup

Při tomto režimu je pro každou aktivní cestu (LSP) vytvá-

řena cesta záložní. Situace je naznačena na obr. 5. Máme zde 

naznačeny dvě LSP. Jednu z R1 na R5 a druhou z R10 na R5. 

Pro každou z nich je sestavena jedna záložní cesta. Každá 

z těchto záložních cest má své vlastní návěští MPLS.

Facility backup

V tomto režimu se pro skupinu LSP sestaví jedna záložní 

cesta. Využívá se sdružování návěští tzv. label stacking, kdy 

se k existujícímu návěští MPLS přidá návěští MPLS odpoví-

dající této záložní cestě. Toto návěští MPLS se používá pouze 

mezi PLR. V cílovém bodě PLR je odstraněno a přepínání 

probíhá stejným způsobem, jako v případě původní LSP.

Situace je znázorněna na obr. 6. Síť signalizuje záložní 

cesty pro každou myslitelnou poruchu sítě. Vždy je sestavena 

odpovídající obchozí cesta s příslušným návěštím MPLS, 

které je přidáno do rámců původních zálohovaných LSP.

Na obr. 6 vidíme, že je sestaveno více obchozích tras, 6

každá z těchto tras využívá jedno konkrétní návěští MPLS, 

které je přikládáno do přenášeného ethernetového rámce 

k návěští MPLS, odpovídající původní LSP. Směrovače R1, 

R2, R3 a R4 zde představují potenciální PLR, pro které 

se vytvářejí záložní LSP.

  Shrnutí popisovaných signalizačních protokolů
Dozvěděli jsme se o protokolech používaných pro signali-

zaci MPLS okruhů, resp. LSP. Srovnání signalizačních proto-

kolů LDP a RSVP-TE je v tabulce 3. Prvním z nich byl LDP, 

což je protokol defi novaný dokumentem IETF RFC 3036. 

Tento protokol je závislý na směrovacích protokolech – IGP. 

Konvergence jím vytvořených LSP je dána typem a konfi gu-

rací použitého IGP.

Funkce LDP RSVP-TE

Standardizováno Ano Ano

Závislost na IGP Ano Ano

Dimenzování provozu Ne Ano

LSP přes IGP Ano Ano

LSP přes CSPF Ne Ano

Explicitní LSP (defi nované uzly,

kterými LSP prochází)
Ne Ano

Odolnost sítě, konvergence závisí na IGP FRR

Komplexnost konfi gurace nízká vysoká

Tabulka 3  Srovnání signalizačních protokolů LDP a RSVP-TE

Naproti tomu, v případě použití RSVP-TE máme více 

možností, jak ovlivňovat trasu LSP. Je standardizován 

v dokumentu IETF RFC 3209. Můžeme LSP stejně, jako 

u LDP vázat na IGP nebo se rozhodneme využít výhod, 

které nám protokol nabízí a použít rozšířené portfolio para-

metrů pro řízení směru jednotlivých LSP. Ať už se jedná 

o možnosti přesného nastavení cesty sítí nebo o technologii 

FRR, umožňující rychlou konvergenci sítě. Cenou za větší 

možnosti ve srovnání s LDP je pak složitější konfi gurace.

Ing. Tomáš Látal

Alcatel-Lucent Czech

LITERATURA

[1] Látal, T.: Představení technologie MPLS, Telekomunikace, 2011 č. 1, s. 18–21.

Obr. 6  Facility backup
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Seminář zahájil a na úvod všechny srdečně přivítal ředitel

pořádající společnosti INKAT Pavel Jíra, který účastníky 

seznámil s organizačními otázkami.

  Den první – úterý 8. března 2011
Dopolední blok prvního dne semináře zahájil Judr. Zdeněk 

Vaníček z k České asociace elektronických komunikací

přednáškou Novinky v českém právu v oblasti elektronic-

kých komunikací a v audiovizuálních mediálních služ-

bách. V přednášce seznámil posluchače s aktuálním stavem

zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

a jeho novelách, změnách v autorském zákonu a rovněž

o některých nařízeních a směrnicích Evropského parla-

mentu a Rady. Z dalších právních předpisů pak byl zmíněn

zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizo-

vané konverzi dokumentů a nové právní předpisy v odvětví

trestního práva.

Matthias Hain z německé společnosti WISI Group

ve svém příspěvku Digitální modulace – QAM versus

COFDM popisoval obě modulace a poté se věnoval

představení některých systémů pro řídicí stanice kabe-

lového systému zejména hlavní stanici OH 50 a různým

analogovým a digitálním transmodulátorům. Dále byl

přestaven systém nejflexibilnější digitální hlavní sta-

nice kabelového systému (headend) – WISI Chameleon

se všemi svými moduly, uspořádáním a základními

možnostmi.

Alberto Encinas z americké společnosti Casa

Systems Inc. v přednášce High Density DOCSIS

3.0 CMTSs s podtitulem ochrana vaší investice

do budoucna představil společnost Casa Systems, její

strategii, obchodní úspěchy i nabídku zařízení. Jednalo

se zejména o platformy CMTS s úplnou podporou

DOCSIS 3.0, kompaktní a ekonomický systém C2200, 

elegantní a fl exibilní systém C3200 a vysokokapa-

citní systém C10200, které byly porovnány z hlediska

vybavení a možností poskytovaných služeb. Na závěr

byl zmíněn úplně nový systém C10G, který je vlastně

vylepšenou verzí systému C10200 a připravovaný sys-

tém C3G (Q4 2011), který je založen na systému C3200.

Ing. Pavel Jíra z pořádající společnosti INKAT v krátkém 

příspěvku Změna adresy provozovny INKAT s.r.o. pak 

seznámil účastníky semináře s důvody a výhodami pře-

místění provozovny a ukázal její nové mnohem příjem-

nější vnitřní interiéry.

Na závěr dopoledního bloku vystoupil Sven Haag 

z německé společnosti Polytron-Vertrieb GmbH, který 

ve svém příspěvku představil historii a nové milníky spo-

lečnosti s ohledem na širokopásmové systémy a novinky 

z široké nabídky zařízení. Jednalo se zejména o fl exibilní 

programovatelnou hlavní stanici SPM 2000, včetně jednot-

livých modulů a dále různých převodníků DVB, optických 

LNB, multipřepínačů a různých typů zesilovačů.

Odborný seminář INKAT 2011
Ve dnech 8.–9. března 2011 se v konferenčních prostorách hotelu Regina na Praze 

10 uskutečnil odborný seminář INKAT 2011, který byl zaměřen na legislativu, 

aplikace, služby a komplexní systémová řešení z oblasti sítí kabelové televize 

a řešení FTTH. Byly představeny jednotlivé komponenty sítě od kabelů a konektorů 

až po hlavní stanici kabelového systému včetně zakončení kabelového modemu 

(CMTS). V rámci semináře vystoupilo rovněž několik zahraničních hostů, kteří 

představili novinky svých společností. Celé akce se zúčastnilo téměř 100 účastníků 

z řad odborníků i odborně veřejnosti.
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Odpolední blok zahájil Ger Segers z americké společnosti 

Ripley s přednáškouy Nové způsoby přípravy optických 

kabelů, ve které seznámil účastníky s moderními postupy 

odplášťování a odstranění primární i sekundární ochrany 

optického vlákna a jeho přípravě před osazením konek-

torem. Rovněž byly představeny různé montážní nástroje 

značky Miller jako různé typy stahovacích kleští pro 

odplášťování kabelů nebo lámačky optických vláken.

Roberto Grumi z italské společnosti Cavel představil 

novinky z oblasti koaxiálních kabelů pro sítě kabelové tele-

vize a symetrických kabelů pro LAN. Nejdříve byly popsány 

vlastnosti koaxiální kabelů třídy A++ s dvojitým a trojitým 

stínění a kabely RG6 určené pro různé domácí i komerční 

aplikace a poté možnosti moderního atestovaného balení 

kabelů. Na závěr byly představeny symetrické kabely třídy 

Cat5e a Cat6 pro využití v LAN. 

Radim Šofer ze společnosti Allied Telesis v před-

nášce Hybridní sítě – řešení Allied Telesys pro přechod 

na IP technologii nejdříve hovořil o tom, proč multime-

dia představují klíčovou roli ve vývoji společnosti Allien 

Telesys a poté se zaměřil na technologie pro hybridní sítě 

umožňující migraci z CATV na IPTV. V rámci nových 

produktů připravovaných na rok 2011 byly představeny 

přepojovače řady 8100S, SwitchBlade x3112, integrovaná 

přístupová platforma iMAP 9810 a media konvertor 

AT-MC606. Na závěr pak byly prezentovány různé pro-

fesionální služby Allien Telesys.

Zdeněk Samek z americké společnosti Comm-Scope 

se v příspěvku BOS řešení FTTH ve spolupráci s DOCSIS

zabýval porovnáním architektur HFC a BOS (BrightPath 

Optical solution) z hlediska různých vlastnosti, typů řešení, 

možností využití a nabízených služeb. V další části pak byly 

probrány dostupné technologie BOS jak na straně hlavní 

stanice, tak i na straně optické síťové jednotky.

S posledním příspěvkem prvního dne semináře vystou-

pil Radovan Šálek z dánské společnosti k Cabelcon, který 

seznámil posluchače s širokou nabídkou 50ohmových 

i 75ohmových konektorů pro koaxiální kabely včetně mon-

tážních nástrojů.

Na závěr prvního dne proběhla ještě široká diskuse, kde 

přednášející z prvního dne zodpovídali otázky účastníků. 

Večer pak proběhlo společenské setkání, které posloužilo 

jako skvělá platforma pro výměnu názorů a zkušeností.

  Den druhý – středa 9. března 2011
Dopolení blok druhého dne zahájil Matthias Hain ze spo-

lečnosti WISI Group s přednáškou Moderní řešení pře-

nosu optické signálu pro kabelové operátory, ve které 

se zabýval jak obecnými možnostmi řešení RFoG (Radio 

Frequency over Glass), tak konkrétními zařízeními – optic-

kým vysílačem, optickým zesilovačem a uzlem RFoG. Dále 

byly probrány vzorové konfi gurace popsány hlavní výhody 

tohoto řešení. V poslední části přednášky byly představeny 

různé linkové a distribuční zesilovače.

Zdeněk Samek ze společnosti k CommScope v příspěvku 

DOCSIS 3.0 a úskalí provozu vlivem nízké kvality kabelů 

poskytnul porovnání DSL a kabelových modemů a popsal 

různé vývojové verze DOCSIS. Hlavní pozornost pak byla 

zaměřena na popis možností a vlastností nejnovější verze 

DOCSIS 3.0 zejména s ohledem na praktické realizace 

vzhledem k různé kvalitě kabelů.

S poslední přednáškou celého semináře vystoupil Sven 

Haag ze společnosti g Polytron-Vertrieb GmbH. V pří-

spěvku se zabýval výhodami optických zařízení pro pří-

jem DVB-S a cenovou nabídkou v porovnání s klasickými 

koaxiálními systémy. Přehled zařízení a komponentů zahr-

noval optické přijímače a vysílače, distribuční uzel DVB-C 

a multipřepínače.

Celý odpolední blok byl pak věnován diskusi a dotazům. 

Součástí semináře byly také praktické ukázky, kde byly 

představeny některé komponenty a zařízení (převodníky 

DVB, optické LNB, multipřepojovače aj.) z široké nabídky 

společnosti INKAT, CASA Systems a 4M, včetně předvedení 

spektrálního managementu v síti s nadměrným šumem.

Jaroslav Hrstka
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Priority eHealth
eHealth v České republice po dlouhých letech vyčkávání a půstu konečně začíná nabírat na obrátkách. Vše nasvědčuje tomu, 

že se začíná blýskat na lepší časy. Konference s eHealth tématy praskají ve švech, a přestože na letošním ISSS byla sekce eHe-

alth přesunuta do větších prostor, zájemců bylo mnohem více, než kapacita Jednacího sálu dokázala pojmout. Kde se bere ten 

neobvyklý zájem a zvýšená aktivita všech zainteresovaných stran?

  eHealth se probouzí?
Odpověď můžeme hledat na počátku tohoto volebního

období, při sestavování současné vlády. V té době se poda-

řilo zainteresovaným subjektům, především ICT Unii

(ICTU) ve spolupráci s Českým národním fórem pro eHe-

alth (ČNFeH) „protlačit“ do programového prohlášení

vlády bod o elektronizaci zdravotnictví. Citace z progra-

mového prohlášení: „Vláda bude rozšiřovat elektronizaci 

zdravotnictví, ve které spatřuje nástroj ke zvýšení transparent-

nosti a efektivity zdravotního systému k omezování korupč-

ního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů

o čerpání a kvalitě péče.“ Logickým a z pohledu eHealth “

blahořečeným návazným krokem novopečeného pana

ministra zdravotnictví bylo jmenování historicky prvního

náměstka IT pro tento resort. Tento krok vyvolal velké oče-

kávání všech IT subjektů, které se ve zdravotnictví angažují.

A nutno podotknout, že zatím nejsou zklamány.

  Překvapení na každém kroku
Nový pan náměstek neopomene překvapit odbornou

veřejnost při každé příležitosti. Každé jeho vystoupení

bývá provázeno nějakou novou myšlenkou, novým pří-

stupem k zavádění eHealth do praxe. Mohou za tím být

ekonomické tlaky, snaha obejít sešněrovaný státní roz-

počet, může to být vliv nově zavedené úzké spolupráce

s ostatními resorty, zejména s Ministerstvem práce a soci-

álních věcí, každopádně přednesené přístupy řešení

této problematiky vyvolávají nejenom vzrušené diskuze

odborné veřejnosti, ale také velká očekávání.

  Na počátku byla deklarace spolupráce
Ministerstvo zdravotnictví na poli ICT spolupracuje neje-

nom s ostatními resorty. Již při svém nástupu do funkce

pan náměstek deklaroval svoji vůli využívat pomoci všech

subjektů, které se na rozvoji eHealth v České republice anga-

žují. Jako významné partnery přizval rovněž ICTU a U ČNFeH 

(eHealth fórum), jako jedny z nejdůležitějších hráčů v oblasti

eHealth, generujících řadu koncepčních materiálů.

  Společné aktivity ICTU a eHealth fóra
Obě sdružení dlouhodobě deklarují svůj jednotný přístup

k problematice eHealth, partnerství v této oblasti uzavřely 

již v roce 2009. Stalo se tak nedlouho poté, co v ICT Unii

zahájila svoji činnost pracovní skupina eHealth, výsled-

kem bylo nejenom několik společných jednání a vzá-

jemně provázaných prezentací na konferencích a seminá-

řích, ale především společný koncepční materiál „Národní

plán rozvoje eHealth“, který se stal odrazovým můstkem

následné spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví.

  eHealth na objednávku
Sdružení se zavázala, že budou společně napomáhat

Ministerstvu zdravotnictví vytvořit takové podmínky, aby 

bylo možné uskutečnit záměry realizace eHealth projektů. 

Jedním z klíčových bodů byla pomoc se zpracováním 

Usnesení vlády k přijetí opatření k realizaci Národního 

plánu rozvoje eHealth. Klíčovými body tohoto usne-

sení jsou legislativní změny a podpora eHealth zejména 

v oblastech:

–  vedení zdravotní dokumentace v elektronické formě,

–  povinnosti poskytovatelů zdravotní péče vlastnit

datové připojení,

–  interoperability datových standardů,

–  elektronického předepisování léků,

–  elektronického identifi kátoru zdravotnických profesio-

nálů a pojištěnců,

–  elektronické neschopenky,

–  kvality informačních systémů, používaných 

ve zdravotnictví.

Reformní zákony resortu zdravotnictví bylo nutné při-

pomínkovat tak, aby byly v souladu s potřebami zavá-

dění eHealth do praxe. A byla to právě sdružení ICTU 

a ČNFeH, která oponovala ty části zákonů, které se eHe-

alth bezprostředně týkají. Nové zákony tedy ještě před 

tím, než odešly do vnějšího připomínkového řízení, byly 

doplněny o řadu připomínek členů jak ICTU, tak ČNFeH. 

  eHealth v pojetí „Národního plánu“
Jak vlastně vznikal klíčový dokument Národní plán roz-

voje eHealth? Pracovní skupina, složená ze zástupců ?

ICTU a ČNFeH si vzala za cíl zanalyzovat stávající situ-

aci v oblasti eHealth v České republice a zpracovat stra-

tegický dokument, který defi nuje základní principy zavá-

dění a dalšího rozvoje eHealth v naší společnosti. Podle 

způsobu využití služeb eHealth se jednotliví spotřebitelé 

roztřídili do skupin jako například pacienti (pojištěnci 

zdravotních pojišťoven), zdravotničtí profesionálové, 

pojišťovny, zdravotnická zařízení, zřizovatelé zdravotnic-

kých zařízení, zástupci státu, politici, apod. Byly rozklíčo-

vány jejich zájmy a defi novány jejich motivace (pozitivní 

i negativní) na konkrétních eHealth produktech a služ-

bách. Při vytváření strategického dokumentu se vychá-

zelo nejenom z těchto analýz, výchozím materiálem 

se stal poziční dokument ČNFeH – „Teze rozvoje eHe-

alth v České republice“. Výsledkem této spolupráce se stal 

dokument s názvem „Národní plán rozvoje eHealth“, 

který defi nuje cíle a základní principy eHealth, popisuje 

jeho koncepci a jednotlivé pilíře, vysvětluje úlohu státu 

zejména v legislativní oblasti, navrhuje marketingovou 

a propagační strategii, vyjmenovává klíčové partnery a již 

zmiňované cílové skupiny koncových uživatelů, spotře-

bitelů. V závěru dokumentu jsou popsána rizika a úskalí, 

se kterými se společnost a řešitelé budou muset vypořádat 

během celého procesu zavádění eHealth.

Jednou z vážných překážek rozvoje eHealth v České 

republice je nízké povědomí společnosti o eHealth, 
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o jeho významu pro společnost a o přínosech pro kaž-

dého občana, ať už je v roli pacienta, lékaře, úředníka 

pojišťovny, nebo řídícího orgánu, odpovědného za chod 

zdravotnictví v regionu nebo v celé republice. Jako další 

veliké riziko vnímáme nebezpečí malicherných rozporů 

mezi jednotlivými odbornými skupinami a možnost 

jejich rozdílného vnímání potřebnosti zavádění eHealth 

a obecně prostředků IT do zdravotnictví. Proto ICTU 

a ČNFeH vidí svůj hlavní přínos v oblasti osvěty, kte-

rou se budou snažit eliminovat výše zmíněná rizika. 

Při zpracovávání Národního plánu rozvoje eHealth byl 

vykonán velký kus práce identifi kací jednotlivých cílo-

vých skupin a popsáním jejich motivací. Rozdílnému 

odbornému vnímání eHealth lze aktivně předcházet 

snahou preventivně ideově sjednotit všechna seskupení, 

která aktivně vystupují nebo jsou jakkoli zainteresována 

na informatizaci zdravotnictví. Proto ICTU a ČNFeH 

aktivizují všechny zainteresované subjekty s výzvou při-

pojit se k Národnímu plánu rozvoje eHealth a za tímto 

účelem společně sepsali Chartu eHealth, která dekla-

ruje ochotu oslovených podpořit takové aktivity, které 

umožní nastolit podmínky vhodné pro implementaci 

a rozvoj eHealth v české společnosti. Pokud se záměry 

sjednocení i propagace vydaří, bude nastolena skvělá 

výchozí situace pro úspěšné odstartování zavádění eHe-

alth v naší společnosti. eHealth se konečně stává téma-

tem, které je aktuální a kompetentní orgány jsou ochotny 

další problémy s ním spojené řešit, ať už se jedná o řešení 

legislativních konfl iktů, či o hledání zdrojů a možností 

k fi nancování nákladných projektů.

  O čem je eHealth?
Základní principy zavádění eHealth znázorňuje následu-

jící obrázek:

Obr. 1  Základní principy pro zavádění eHealth

  Proč eHealth?
Jaké důvody by tedy jednotlivé skupiny vedly k zájmu 

o eHealth …

Ekonomičnost

Ochrana

Benchmarking

Občan

Informace

Bezpečnost

Pohodlí

Zdravotník

Informace

Konzultace

Ochrana

ZP

Efektivita péče

Efektivní 
administrativa

Stát

Střední doba 
produktivního 

života

Vyšší výkonnost 
a kvalita bez 
navyšování 

zdrojů

Zřizovatel

Obr. 2  Důvody zavádění eHealth

… a které služby a produkty dokáží jejich zájem uspokojit?

Používaná 
elektronická 

dokumentace

Systémy pro 
podporu 

rozhodování

Registry 
a statistika

Občan

Portál eHealth

Úložiště 
urgentních 

údajů

Elektronická 
dokumentace

Zdravotník

Přístup 
k dokumentaci 

pacienta

Elektronická 
konzultace

Systémy pro 
podporu 

rozhodování 
(lékové interakce)

ZP

Používaná 
elektronická 

dokumentace

Používaná 
elektronická 

dokumentace

Stát

Registry 
a statistika

Globálně 
elektronická 

výměna 
informací

Zřizovatel

Obr. 3  Služby a produkty pro jednotlivé skupiny

  Jak na eHealth?
Koncepci eHealth přirovnáváme ke stavbě rodinného 

domu:

Obyvatelé domu 

(členové rodiny)

 občan-pacient

 zdravotník

  vědecký 

pracovník

  úředník, 

administrativa

Obr. 4  Koncepce eHealth vychází z modelu stavby rodinného 

domu

Při zasazení jednotlivých stavebních kamenů získáme 

následující stavbu:

Obr. 5  Stavební kameny eHealthu

Nad základy domu – tedy legislativou a defi novanými stan-

dardy a metodikami - se tyčí vlastní budova (jednotlivé 

pilíře, patra, místnosti) ve které bydlí její obyvatelé - občan-
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pacient, zdravotník, či odborná veřejnost. Identifi kátory 

slouží jako vchod do jednotlivých obytných částí. Dům je

zastřešen portálem pro přístup k jednotlivým službám eHe-

alth, zejména občanům a zdravotnických profesionálům.

  Příklady vybraných cílových skupin
Pozitivní, případně negativní „naladění“ cílových sku-

pin pro některé projekty eHealth znázorňuje následující 

tabulka:

Identifi kátor
Zdravotní 

dokumentace
ePreskripce Registry Portál

 

zvýšení ochrany,

pohodlí

 

mobilita, bezpečnost

 

svoboda, výběr

lékárny, bezpečnost

 

prevence

 

informovanost

 

pohodlí

 

omezení

 

ochrana, bezpečnost

 

transparentnost

 

ochrana, bezpečnost

 

omezení, výběr 

lékárníka

  

 

Interoperabilita

 

interoperabilita

 

výdaje

 

statist. základna, 

zdroje pro PR

 

  

  – motivační prvek,    – významně motivační prvek,    – demotivační prvek

Tabulka 1  Naladění vybraných cílových skupin pro některé projekty eHealth

A co by měly jednotlivé skupiny vědět o eHealth:

Občan Zdravotník ZP

eHealt přinese 
efektivitu péče

eHealt Ti sníží 
náklady na 

administrativu

Stát

eHealt Ti umožní 
snadnější řízení 

péče

eHealt přinese 
efektivitu péče

Zřizovatelé

eHealt 
Vás brání

eHealt 
není

velký bratr

Co je to eHealt

Co Vám eHealth 
může 

poskytnout

eHealt přinese 
efektivitu péče

eHealt 
Vás brání

Obr. 6  Co by měly jednotlivé skupiny o eHealth vědět

Z uvedených obrázků vyplývá nutnost zajistit efektivní

marketing. Jako vhodná forma se jeví vytvoření jedno-

duchých a snadno pochopitelných příběhů pro jednotlivé 

hráče. Mohou to být například praktické příběhy z doby 

„po eHealth“. Příběhy by měly být prezentované důvěry-

hodnými osobami zejména z řad odborné veřejnosti. Pro 

PR aktivity se dá využít i netradičních médií – například 

sociálních sítí. Diskutují se otázky fi nancování kampaní 

a osvětových aktivit, hledáme zdroje a aktivně spolupra-

cující subjekty.

Detailnější informace jsou rozepsány ve zmíněném 

materiálu Národní plán rozvoje eHealth, který lze nalézt 

na webovských stránkách ICT Unie (www.ictu.cz) a rovněž 

na stránkách ČHFeH (www.ehealthforum.cz).

Ing. Jiří Čížek

ICT Unie
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Stav širokopásmových přípojek a IPTV

na konci roku 2010
  Širokopásmový přístup
Na konci roku 2010 dosáhl, podle analytické společnosti

Point Topic, celkový počet širokopásmových přípojek 

na světě 523,07 miliónů. V porovnání s koncem roku 2009, 

kdy tento počet dosáhl 467,1 miliónů, to znamená nárůst

o 11,98 %. Během 4. čtvrtletí roku 2010 přibylo 13,9 mili-

ónu širokopásmových přípojek, což znamená oproti před-

cházejícímu čtvrtletí pokles o 2,05 %, kdy bylo přidáno 14,2

milionů. Za rok 2010 bylo přidáno celkem 55,96 milionů

přípojek, což v porovnání s rokem 2009, kdy bylo přidáno

58,62 milionů přípojek, představuje pokles o 4,54 %. 

Z hlediska regionů přibylo za rok 2010 v regionu Asie

30,87 milionu přípojek, v Evropě 13,14 milionu, v Americe

10,36 milionu a v oblasti Středního východu a Afriky 1,59

milionu. Z pohledu jednotlivých zemí má nejvíce široko-

pásmových přípojek Čína – 136,5 milionu, což mimocho-

dem představuje více než čtvrtinu ze všech širokopásmo-

vých přípojek na světě. Následuje USA – 87,17 milionu, 

Japonsko – 34,47 milionu, Německo – 26,72 milionu, 

Francie – 19,88 milionu a Velká Británie 19,61 milionu.

Obr. 1 ukazuje desítku zemí s nejvíce širokopásmovými pří-

pojkami. Nejvyšší počet širokopásmových přípojek v pře-

počtu na 100 obyvatel má Nizozemí 38,0, následuje Dánsko

37,5, Švýcarsko 37,3, Jižní Korea 34,5 a Norsko 34,4.

Zdroj: Point Topic

Obr. 1  Top 10 širokopásmový přístup

pojek bylo 331 miliónů (63,36 %) realizováno pomocí

technologie xDSL, 106,37 milionů (20,34 %) kabelovými

modemy (DOCSIS) a 72,29 milionů (13,82 %) řešeními

FTTx. Z dalších technologií jsou to pak zejména rádiové

a družicové prostředky, technologiemi FWA bylo realizo-

váno 7,11 milionu přípojek (1,36 %) a družicové přípojky 

(popř. další technologie) zbývá 5,86 milionu (1,12 %).

V ČR na konci roku 2010 dosáhl počet širokopásmových

přípojek cca 2,55 milionů, což v porovnání s koncem roku

2009, kdy bylo cca 2,29 milionu přípojek, představuje nárůst

11,35 %. V přepočtu na 100 obyvatel došlo ke zvýšení 22,0

na 24,5. Podíl širokopásmových přípojek prostřednictvím

technologie ADSL činil 33,65 %, WiFi/WiMAX 31,37 %, 

kabelových modemů 20,27 %, CDMA 7,49 % a řešení FTTx/

LAN 6,05 %, dalších technologie zahrnovaly cca 1,17 %.

Do celkového počtu širokopásmových přípojek 

podle Point Topic nejsou zahrnuty přípojky realizované 

pomocí mobilních multimediálních systémů 3G/UMTS. 

Podle Global mobile Suppliers Association a CDMA 

Development Group dosáhl na konci roku 2010 počet 

účastníků v sítích 3G 795 miliónů, z toho 632 miliónů 

představovali účastníci sítí UMTS/HSPA a 163 miliónů 

představovali účastníci sítí cdma2000 1xEV-DO. Na konci 

roku 2010 bylo v komerčním provozu 383 sítí UMTS 

ve 156 zemích a 256 sítí cdma2000 1xEV-DO ve 110 

zemích. Z UMTS bylo 380 sítí vybaveno zdokonalením 

HSPA a 103 sítí HSPA+, které využívalo 342 milionů 

uživatelů. komerční služby poskytuje 17 sítí LTE (3,9G), 

zatím ovšem pouze v omezených lokalitách.

  IPTV
Celkový počet uživatelů IPTV na konci roku 2010 dosáhl 

45,36 miliónů, v porovnání s koncem roku 2009, kdy 

tento počet dosáhl 33,69 miliónů, to představuje nárůst 

o 34,65 %. Z hlediska regionů je nejvíce uživatelů IPTV 

v Evropě – 20,72 milionů, následuje Asie – 16,37 milionů, 

Amerika – 8,06 milionu a Střední východ a Afrika – 218,5 

tisíc. Z pohledu jednotlivých zemí má nejvíce širokopás-

mových přípojek Francie – 10,26 milionu, což je téměř 

čtvrtina všech uživatelů IPTV. Následuje Čína – 10,0 mili-

onu, USA – 7,3 milionu a Jižní Korea – 3,65 milionu. Obr. 2

ukazuje desítku zemí s nejvíce uživateli IPTV, v top10 je 

šest zemí ze západní Evropy.

Zdroj: Point Topic

Obr. 2  Top 10 IPTV

V ČR dosáhl počet uživatelů IPTV na konci roku 2010 

cca 200 tisíc, v porovnání s předchozím rokem to předsta-

vuje nárůst asi 11 %. Telefónica O2, která poskytuje IPTV 

prostřednictvím ADSL měla 129,2 tisíc uživatelů, zbytek 

připadá na FTTx, kde zhruba polovina ze cca 160 posky-

tovatelů FTTx nabízí IPTV.

Jaroslav Hrstka
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LTE včera, dnes a zítra
Není to tak dávno, kdy mobilní telekomunikační technologie 4. generace LTE byla častována poněkud hanlivým překladem 

Long Term Expectation místo správného názvu Long Term Evolution. Prvek očekávání (zpoždění) vycházel ze zkušeností při 

zavádění předchozí, 3. generace mobilní technologie (WCDMA), která trvala ve většině zemí několik let. 

Počátek roku 2011 však ukázal, že první vlna výstavby 

LTE sítí začíná nabírat obrátky a zahraniční operátoři

mobilních sítí se předhánějí v prohlášeních o svých plá-

nech dříve či později začít s výstavbou LTE sítí. Sami tuší, 

že LTE vlak začíná přidávat na  rychlosti, a kdo do něj

včas nenastoupí, 

bude velmi těžko 

shánět jiný druh 

dopravy.

Pro představu 

zde je stav LTE 

k dubnu 2011: 140 

operátorů z 56 

zemí světa vydalo 

závazné prohlášení, 

že v brzké době 

zahájí výstavbu 

LTE sítě. Dalších 56 

operátorů z 19 zemí 

veřejně oznámilo 

vážné plány s LTE. 

Počet komerčně 

spuštěných LTE 

sítí stoupl v dubnu 

2011 na 17.

Země, ve kterých je 

LTE dostupné jsou: 

Dánsko, Estonsko, Finsko, Hong Kong, Japonsko, Německo, 

Norsko, Polsko, Švédsko, USA a Uzbekistán. Odhaduje

se, že koncem roku 2012 by po světě mohlo fungovat 73

komerčně dostupných LTE sítí.

  Jak je to s LTE terminály?
V první fázi rozvoje převládají datové moduly a USB

modemy se zaměřením na frekvence používané v USA.

K dispozici jsou už ale i verze s evropskými frekvenčními

pásmy (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz). Zároveň se obje-

vují i první mobilní telefony s podporou LTE.

K dubnu 2011 bylo celkem k dispozici 98 terminálů 

pro LTE. Z nich je 56, které umí i technologii HSPA+

(vylepšené datové přenosy v 3G-WCDMA síti). Chytré

LTE mobilní telefony (tzv. smartphones) očekáváme

v prvním čtvrtletí 2012.

 Proč vlastně LTE ?
Motorem pro rozvoj sítí LTE je především exploze

množství dat přenášených mobilními terminály a s tím

i tlak na snižování ceny za přenesený bit. Kapacitní roz-

šiřování stávající struktury 2G nebo 3G sítě je pro ope-

rátory mobilních sítí v určitém okamžiku ekonomicky 

nevýhodné a je lépe přejít na principiálně jednoduší

strukturu LTE sítě (méně technologických prvků, přenos

založen na IP), která je z ohledem na cenu technologie

na přenesený bit daleko výhodnější. 

Pro koncového uživatele přináší LTE kromě před-

pokládaných nižších datových tarifů i podstatné zvý-

šení maximální rychlosti stahovaných dat (v ideálních 

podmínkách až 150 Mb/s, reálně v průměru 35 Mb/s) 

a rychlostí odezvy v průměru 23 ms. LTE technolo-

gie také odstra-

ňuje některé

nepříjemné

nedostatky sítí

3G. Především

s nástupem tzv.

„smart phones” 

a aplikací , které

se snaží, aby 

koncový uživatel

byl co nejčas-

těji aktualizován

(Twitter, Phase

book, e-mailové

aplikace...) jsou

nároky na kapa-

citu baterií

tak velké, že je

potřeba dobíjet

mobilní přístroj

i dvakrát denně.

LTE svým šetr-

nějším přístupem k sledování a zpracování signalizač-

ních zpráv tuto nepříjemnou vlastnost předchozích 

technologií značně eliminuje. Na druhou stranu je třeba 

se zastat i existující 3G WCDMA technologie, která svou 

vylepšenou verzí pro datové přenosy HSPA+ umožňuje 

také vyšší přenosy (maximálně 42 Mb/s, reálně v prů-

měru 10 Mb/s) a sníženou odezvu na 35 ms. 

Vývoj však pokračuje a ve standardech jak pro LTE 

i WCDMA se objevují další vylepšení. Na straně LTE 

je to LTE-Advanced, které pomocí spojování a roz-

šiřování dalších frekvenčních pásem či vícecestného 

šíření MIMO (Multiple input, multiple output) bude 

umožňovat datové přenosy s rychlostí až 1 Gb/s. 

V připadě WCDMA HSPA+, bude v dalších vylep-

šených verzích možnost zvýšit maximální rychlost 

až na 168 Mb/s. 

 A jak jsme na tom v Čechách?
Slibným počinem je již proběhlé rozsáhlé úspěšné tes-

tování LTE technologie, které uskutečnila Telefonica O2 

společně s Nokia Siemens Networks na území Prahy 

v minulém roce. Testy jak v laboratoři tak v terénu splnily 

očekávání a sloužili k porovnání výsledků dosažitelných 

v reálných podmínkách provozu sítě.

Současný stav LTE v Čechách by mohla rozhýbat chys-

tající se aukce kmitočtových pásem, která je po několika 

odkladech naplánována na únor 2012. V souvislosti 
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m
o

b
il

n
í s

ít
ě s aukcí se i spekuluje o možném vstupu nového ope-

rátora na český mobilní trh. Ve aukci půjde o kmito-

čty v pásmech 1800, 2100, 2600 MHz a především pak 

o kmitočtové pásmo 800 MHz, které se i s dalšími kmi-

točty uvolní po vypnutí analogového televizního vysílání

(poslední vysílač bude vypnut 30. června 2012). Z hle-

diska šíření rádiového signálu je právě pásmo 800 MHz

nejvýhodnější. 

Podmínky pro získání licencí na frekvenční pásma

a jejich následné použití však ještě nejsou známy a tak 

je těžké odhadnout, zda budou vhodné více pro stávající

operátory, či umožní vstoupit na trh i novému provo-

zovateli mobilní sítě. Ve hře jsou především podmínky 

pokrývání, respektive zpřístupnění datového připojení

veřejnosti. To zejména znamená, zda se bude pokrývat 

nejdříve venkov a poté města, která pásma pro kterou 

oblast mohou být využity, jaká minimální rychlost dato-

vého připojení bude k dispozici a samozřejmě i rychlost 

pokrývání.

Přejme si, aby v lednu 2011 vládou schválený doku-

ment kladoucí si za cíl zajistit do roku 2013 dostupnost 

služby přístupu k vysokorychlostnímu Internetu ve všech 

obydlených lokalitách ČR s minimální přenosovou rych-

lostí alespoň 2 Mb/s a ve městech alespoň 10 Mb/s byl 

splněn v termínu. LTE technologie je k takovému nároč-

nému úkolu více než vhodná.

Hynek Urban

Nokia Siemens Networks

Telefónica O2 zavádí VDSL
Společnost Telefónica O2 zavedla od 9. května 2011 novou

technologii VDSL, která umožňuje až trojnásobné navý-

šení přenosové rychlosti přístupu k internetu. Digitální

účastnická přípojka s velmi vysokou přenosovou rych-

lostí (Very high speed Digital Subscriber Line, VDSL)

resp. VDSL2 představuje nejvýkonnější z rodiny techno-

logií xDSL, které jsou určeny pro zřízení vysokorychlostní

přípojky po účastnických metalických vedeních (s prů-

měrem jader v rozsahu 0,4

až 0,9 mm) v existujících

kabelech telefonní přístu-

pové sítě. Podporovaný 

dosah se v závislosti

na konkrétních podmín-

kách pohybuje v rozsahu

30 m až 1,5 km.

Díky vysokým pře-

nosovým rychlostem je

VDSL vhodná pro použití

s novými aplikacemi, kde

je možné pomocí jediného

připojení realizovat např.

digitální televizi O2TV

a zároveň připojit v domác-

nosti k internetu více zařízení. VDSL technologie je vyu-

žívána již ve více než třiceti zemích světa.

Stávající zákazníci se mohou těšit na rychlejší inter-

net bez navýšení ceny. Nejvyšší varianta Internet Aktiv 

za 850 Kč měsíčně včetně DPH nabídne možnost sta-

hování dat až 25 Mb/s a odesílání až 2 Mb/s, varianta

Internet Optimal za 750 Kč včetně DPH umožňuje staho-

vání dat až 16 Mb/s a odesílání až 1 Mb/s. U obou služeb

se předpokládá dostupnost do 1,3 km od ústředny, což by 

mělo zahrnovat cca 2 miliony domácností. Dostupnost

a možné přenosové rychlosti přípojky VDSL si lze ověřit

na webových stránkách www.zrychlujeme.cz. Po vyplnění

krátkého dotazníku je připravena soutěž o zajímavé ceny.

Ve hře jsou iPady, LCD televize, herní konzole, notebooky 

či chytré telefony, celkem 60 věcných výher denně. Kromě

věcných cen jsou také připraveny slevy u partnerů O2 

Extra dle vlastního výběru.

Stávající zákazníci získají rychlejší internetové připo-

jení za stejnou cenu, kterou v současné době platí za vyu-

žívání služby Internet na doma. Při uzavření závazku 

na 12 měsíců je modem vyjde na 1 Kč. Pro zákazníky, 

kteří se nachází mimo pokrytí VDSL, jsou připraveny 

slevy u partnerů O2 Extra 

dle výběru. Tito zákazníci 

dále získají sadu předpla-

ceného Mobilního inter-

netu v hodnotě 995 Kč 

za 1 Kč při závazku na 12

měsíců. Tato nabídka není 

určena zákazníkům, kteří 

již využívají zvýhodněnou 

cenu Internetu na doma. 

Zákazníci s tarifem O2 

Internet Pro s rychlostí 

až 16 Mb/s budou pře-

vedeni na tarif Internet 

Aktiv s nižší cenou 850 Kč 

měsíčně.

V novém portfoliu si zákazníci mohou vybrat z výše 

uvedených tarifů. Nejvyšší varianta nabídne stahování dat 

až 25 Mb/s a odesílání až 2 Mb/s. Ke službě je nabízen

nový vysokorychlostní WiFi modem k rádiovému pokrytí 

domácnosti za 999 Kč včetně DPH.

V souvislosti se spuštěním nové technologie VDSL 

zahajuje Telefónica O2 jednu z největších letošních kam-

paní. V hlavním spotu se představí ústřední motiv běžce, 

který upozorňuje na to, že Telefónica O2 zrychluje internet 

svým zákazníkům bez navýšení ceny. Součástí kampaně 

jsou také dva dílčí spoty. První je věnovaný zákazníkům 

O2 a možnosti zrychlit si internet s modemem za 1 Kč.

Druhý pak odkazuje zákazníky na www.zrychlujeme.cz. 

S kampaní se budou zákazníci setkávat do 30. května 2011.
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Jak můžeme poznat, že nám, našim blíz-

kým, našim spoluobčanům, jejich životům 

a majetkům nějaké nebezpečí hrozí? Tato 

otázka trápí lidstvo již od pradávna. Poučení 

lze nalézt především v minulosti. Pečlivým 

a systematickým studiem příčin vzniku, 

průběhu a následků událostí, které někoho 

již postihly, lze získat základní zdroj infor-

mací. Druhým zdrojem informací je naše 

fantazie a schopnost 

přemýšlet a před-

povídat, co by

se stát mohlo.

Na první pohled 

je v těchto slo-

vech obsaženo

vše potřebné

ke zcela

racionálním 

úvahám,

které nám

pomohou 

defi novat

reálné potře-

by vedoucí 

k eliminaci 

rizik a mini-

malizaci následků. 

Bohužel to však není všechno, 

co ovlivňuje naše rozhodování. 

Jeden z nositelů Nobelovy ceny za eko-

nomii Daniel Kahneman ukázal, že to, co 

je hodně pravděpodobné, lidé subjektivně 

podceňují a to, co je málo pravděpodobné, 

naopak nadsazují. V praxi to může zname-

nat, že moc nevěříme tomu, že nás nějaká

nežádoucí událost zasáhne. S ohledem 

na historické zkušenosti to je dost nereálná 

představa, ale bylo již mnohokrát proká-

záno, že lidé prostě mají tendence věřit

nereálným představám. Proto je nezbytné

investovat do prevence vzniku nežádoucích

jevů a opatření vedoucích k minimalizaci 

jejich následků ještě dříve, než k nim dojde. 

Rostoucí závislost na technologické 

podpoře, rostoucí riziko teroristických 

útoků, narůstající škody při technických 

či přírodních katastrofách na lidských 

životech a na majetku i související 

problémy se škodami navazujícími 

vyvolávají rostoucí význam analýzy

rizik. Roste význam prevence i nároky

na profesionalitu, relevantnost, rychlost 

a preciznost provádění následných 

operací. Čas a komplexnost hrají 

jednu z hlavních úloh při eliminaci 

možnosti vzniku i následků krizového

děje. Komplexnost je měřítkem efektivity

preventivních opatření a efektivity vyhod-

nocování růstu rizikových faktorů. Čas hraje

zásadní roli při hodnocení úspěšnosti každé 

následné operace.

Všichni dnes využíváme nějaké ICT 

technologie, mnoho vzájemně neprová-

zaných ICT systémů, které na sebe vážou

spoustu zdrojů a nespočet rizik. Efektiv-

ním řešením k zajištění výše uváděných 

předpokladů a potřeb je využití integrace

moderních technologií sdružovaných např. 

pod systémovou platformou SIMPHONY
české společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,

kterou je možné používat jak pro kom-

plexní sledování vývoje rizikových faktorů

předcházejících plnému rozvoji krizového 

děje, tak i k bezprecedentnímu urychlení 

procesů eliminace následků.

Tento systém komplexně sdružuje a vy-

hodnocuje informace ze širokého rozsahu 

moderních systémů identifi kace rizik 

vzniku krizových dějů. Může v sobě kom-

binovat aktuální informace o výskytu osob

a rozmístění důležitých či nebezpečných 

technologických prvků 

a obsa-

huje i celé spektrum moderních komuni-

kačních technologií potřebných pro včasné 

zahájení korektivních akcí. Integruje i řadu 

dalších systémů, které například poskytují 

i podporu časově kritickým rozhodovacím 

procesům tak, aby potřebná rozhodnutí 

byla realizována včas a nebyla opomenutabyla realizována včas a nebyla opomenuta 

ani pod vlivem velkého stresu.

www.ttc.cz
www.ttc-telekomunikace.cz

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je tradičním českým dodavatelem komunikačních řešení do sítí 

telekomunikačních operátorů, soukromého sektoru i státních organizací. Hlavním zájmem 

podnikatelských činností současné TTC je oblast dodávek specifi ckých a spolehlivých komu-

nikačních řešení stále více náročnějším zákazníkům nejen z telekomunikačního průmyslu. 

Kromě tradičních telekomunikačních řešení, v rámci konvergence hlasových a datových sítí, 

nabízíme služby systémové integrace a ucelená komunikační řešení, využívající výhod hlasové 

komunikace na bázi IP protokolu a progresivních bezdrátových technologií.

Kdy se vyplatí investovat do prevence vzniku nežádoucích jevů a jak minimalizovat následky, 
když nás takovéto situace již zasáhnou? Vždycky dříve, než ke katastrofě dojde!
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Platí pondělí až pátek od 9 do 17 h v O2 mobilní síti a při volání 
na pevné linky, když s námi budete 2 roky.  

S tarify O2 Podnikání 

provolejte celou pracovní dobu,
s tarifem M jen za 750 korun měsíčně.

Pozor na ručičky!

Na které?

www.o2podnikani.cz

Měníme se pro vaše podnikání.
Přijďte se přesvědčit.


