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1 Úvod 

 Od doby, kdy Alexander Graham Bell v roce 1876 vynalezl první telefon, který se stal 

nejvýnosnějším patentem jaký, kdy byl podán, se telefonní systémy staly součástí 

kaţdodenního ţivota. Pomocí jeho vynálezu je moţné obousměrně přenášet lidský hlas na 

velkou vzdálenost v reálném čase a realizovat tak komunikaci.  

 Mnohem později, s příchodem Internetu, putuje spousta běţné komunikace po síti 

s protokolem IP. Dnes se tyto dva světy spojují a společnosti i domácnosti mohou 

uskutečňovat telefonní hovory prostřednictvím stávajících infrastruktur datových sítí pomocí 

technologie nazývané Voice over Internet Protocol. Téma VoIP přitahuje celou řadu 

odlišných lidí, od techniků telefonních ústředen, přes síťové inţenýry aţ po domácí uţivatele, 

kteří chtějí pouze sníţit měsíční účet za telefon. 

 Cílem této diplomové práce je návrh řešení nové telefonní sítě včetně volby 

technologie a zhodnocení moţných úspor na střední škole. Důvodem pro zpracování této téze 

je nedostatečná kapacita stávající ústředny školy, moţnost zrušení pracovního místa vrátného 

a vysoké fixní měsíční poplatky současného operátora. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Historie přenášení hlasu 

 Jednou z forem sdělovací techniky, která se zabývá přenášením hlasu na dálku, je 

telefonie. První zmínky takovéhoto typu spojení se objevují v 10. století tohoto letopočtu. 

Tehdy se k přenášení hlasu vyuţívaly roury různých tvarů a délek, které vedli například od 

kormidelníka do podpalubí.  

 První oficiální telefonní hovor, proběhl v roce 1876 kdy Alexandr Graham Bell, 

poprvé promluvil se svým asistentem. Bellův patent USA s číslem 174465 na telefon se stal 

vůbec nejvýnosnějším patentem, jaký kdy byl podán. Prvním vynálezcem byl však Antonio 

Meucci, který vynalezl telefon dvacet let před Bellem, nezaplatil ale poplatek 10$ a přihlášení 

patentu mu bohuţel vypršelo. Jako prvního vynálezce ho uznala aţ sněmovna reprezentantů 

USA v roce 2002 (Vozňák, 2009). První telefonní aparáty byly zcela bez číselné či otočné 

klávesnice, hovory byly vţdy propojovány telefonním operátorem (fyzická osoba). Tomu 

bylo sděleno, s kterou osobou chce volající mluvit a operátor vedení spojil. Poměrně brzy 

(1892) však byl operátor nahrazen spojovacím systémem. Šlo o technologii Strowgerova 

přepínače, která dokázala pomocí relé rozpoznat volané číslo a hovor byl automaticky spojen 

(bez nutnosti prostředníka). V roce 1885 zakládá A.G. Bell společnost AT&T, která se 

postarala o masovou telefonizaci celých Spojených států. Tato firma, která byla roku 1982 

uznána za monopol, funguje dodnes a v roce 2007 začala jako první na světě prodávat mobilní 

telefony iPhone společnosti Apple. 

2.2 Telefonní ústředny 

 Počátkem devadesátých let byl kaţdý telefonní přístroj zaměstnance v organizaci 

napojen k místní telefonní ústředně. Pravidelné měsíční poplatky za kaţdou takovou linku 

činily přibliţně 40$. Takové náklady se samozřejmě pro podniky stávaly neúnosnými a časem 

se dospělo k daleko ekonomičtějšímu řešení. Tím se staly ústředny uvnitř organizací 

(Wallace, 2007). 

 Firmy tedy v posledních několika letech nejčastěji investují do vlastní pobočkové 

telefonní ústředny (PBX), kterou mají v soukromém vlastnictví. K dispozici je obrovská 

paleta tvarů a velikostí ústředen, které typicky podporují 20 – 20 000 telefonů (Wallace, 

2007). Kaţdý z telefonů v organizaci je pak na takovou ústřednu napojen a je mu přiděleno 

interní číslo, které většinou není dostupné z vnější sítě. Příchozí hovory z vnější sítě zpravidla 
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přepojuje spojovatelka či sekretariát dané společnosti. Například ve výrobních podnicích 

průměrně připadá jedna vnější linka na deset zaměstnanců (nikdy totiţ nebudou všichni 

zaměstnanci telefonovat najednou).  

2.3 Digitalizace telefonní sítě 

 Analogová komunikace přinášela určitá úskalí (šum linky, omezené frekvenční pásmo, 

nízká hlasitost, přeslechy), řešením těchto nedostatků byla digitalizace telefonní sítě. Šlo o 

vůbec nejvýznamnější změnu v historii telefonie (Vozňák, 2009).  

 Digitální přenos sice spotřebovává větší šířku přenosového pásma ale na druhou stranu 

je jednodušší a nabízí moţnosti, které v analogové síti není moţné realizovat. Jde například o 

tyto sluţby: 

 čekající hovor (během hovoru je zákazník informován o dalším volání), 

 omezení odchozích hovorů, 

 přesměrování hovorů na libovolné jiné číslo. 

 Přechod na digitální síť ISDN (Integrated Services Digital Network) započal v České 

republice na počátku devadesátých let a skončil v roce 2002 a svým rozsahem i objemem 

investic šlo o jeden z největších tuzemských projektů v historii. Nejprve byly digitalizovány 

telefonní ústředny a jejich vzájemná propojení, teprve následně místní smyčky a koncové 

uzly (jednotlivé telefony). Dnes jsou jiţ tedy telefonní sítě plně digitalizovány a poslední 

analogovou částí tak zůstávají některé zastaralé telefonní přístroje zákazníků.  

 Nejnovější technologií v oblasti digitalizace telefonní sítě je přenos digitálního hlasu 

přes internetový protokol (Voice Over Internet Protocol).  

2.4 Základy IP sítí 

 Internet, celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterém mezi 

sebou jednotlivé počítače komunikují pomocí síťových protokolů TCP/IP. Síťovým 

protokolem je rozuměna norma napsaná na papíře (resp. textový editorem na počítači). 

Architektura TCP/IP vznikla v sedmdesátých letech díky Arpanetu, coţ byla historická síť 

propojující čtyři sálové počítače na univerzitách v USA. Tato nejrozšířenější rodina protokolů 

vyuţívá čtyř vrstev (Dostálek, 2000). Naproti tomu referenční model OSI, který byl definován 

v roce 1983 organizací ISO (Mezinárodní normalizační úřad), má vrstev sedm. Úkolem kaţdé 

vrstvy je poskytovat sluţby vyšší vrstvě. Data odesílatele určená k přenosu vstupují tedy do 

nejvyšší vrstvy, procházejí modelem směrem dolů k fyzickému rozhraní a kaţdá vrstva 
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přidává příslušné záhlaví, uţivatelská data jsou tak před vlastním přenosem zapouzdřena a u 

příjemce nastává opačný proces, kdy kaţdá vrstva odebere své záhlaví od PDU (Protocol Data 

Unit) a probíhá tak odpouzdřování směrem k vyšším vrstvám modelu (Vozňák, 2009). 

TCP/IP model ISO/OSI model 

 

Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva 

Prezentační vrstva 

Relační vrstva 

Transportní vrstva Transportní vrstva 

Síťová vrstva Síťová vrstva 

 

Vrstva síťového rozhraní 

Linková vrstva 

Fyzická vrstva 

Tabulka 2 – 1 – Vrstvový model ISO/OSI a TCP/IP 

 Vrstva síťového rozhraní odpovídá dle OSI fyzické a linkové vrstvě, je zodpovědná za 

přenos dat přes různé typy sítí, čili se liší v závislosti na pouţité přenosové technologii (např. 

Ethernet, Frame Relay, …). Má na starosti přenos bitů, jejich kódování a časování, coţ jsou 

typické funkce fyzické vrstvy. Dále zajišťuje organizaci bitů do rámců, detekci, korekci chyb 

a kontrolu toku, coţ jsou zase funkce linkové vrstvy dle OSI (Vozňák, 2009). 

 Síťová vrstva poskytuje pouze sluţbu nespojově orientovanou (IP) a zodpovídá za 

směrování, které je zaloţeno na logické adresaci (IP adresy) (Bigelow, 2004). 

 Vrstva transportní plní transportní funkce dle OSI a nabízí jak sluţbu bez spojení UDP 

tak i se spojením TCP a zajišťuje obnovování sekvencí zpráv. Protokol UDP je tedy 

nespojovaný, nepotvrzovaný a tudíţ rychlý, protokol TCP je naopak spojovaný, potvrzovaný 

a tudíţ pomalý (Bigelow, 2004). 

 Vrstva aplikační pokrývá funkce tří nejvyšších vrstev dle OSI a nacházejí se zde 

aplikační protokoly, jakými jsou např. HTTP, SMTP, POP3 či FTP (Vozňák, 2009). 

2.5 VoIP  

 VoIP je řada technologií umoţňujících vyuţívat sítě IP pro hlasové aplikace, jako 

například telefonování, zasílání rychlých hlasových zpráv a telekonference. VoIP definuje 

způsob přenosu hlasových volání přes síť IP, včetně digitalizace a paketizace hlasových 

datových proudů. Normy VoIP pro telefonii IP vytvářejí telefonní systém, ve kterém lze 
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vyuţívat rozšířené funkce, například pokročilé směrování hovorů, hlasová pošta a kontaktní 

centra (Wallace, 2009). 

 Sluţby VoIP převádějí hlas na digitální signál, který je následně přenášen přes síť 

zaloţenou na protokolu IP. Pokud je uskutečňován hovor na standardní telefonní číslo, je 

signál před dosaţením cíle převeden na standardní telefonní signál. Technologie VoIP 

umoţňuje uskutečňovat volání přímo z počítače pomocí speciálního SW, IP telefonu nebo ze 

standardního analogového telefonního přístroje připojeného přes speciální adaptér (Wallace, 

2009). 

 Hlavním důvodem pro zavedení VoIP technologie je poskytnutí nových funkcí a 

sníţení nákladů oproti analogové i ISDN telefonii. Nespornou výhodou je rovněţ vyuţití 

pouhé jedné infrastruktury (datové) namísto původních dvou (telefonní a datové). Mezi další 

vymoţenosti například telefonní seznam v telefonu na bázi LDAP, nové sluţby typu Instant 

Messaging, videokonference či prezence (zobrazení stavu konkrétního účtu – přihlášen, na 

obědě, atd.).    

 Mezi hlavní nevýhody VoIP patří velká závislost na funkčnosti a dostatečné kvalitě 

internetového připojení. Dalším mínusem oproti analogové telefonii je neschopnost 

uskutečňovat hovory během výpadků elektrické energie. Vzhledem k tomu, ţe protokol UDP, 

pod kterým sluţba VoIP funguje, je nespolehlivý a není moţné garantovat doručení paketů ve 

správném pořadí, nespolupracuje technologie korektně se zařízením fax, který byl 

zkonstruován pro analogové sítě.    

Vývojové etapy VoIP 

 IP telefonie se ve svých počátcích orientovala výhradně na oblast Internetu, kdy se 

pouţívaly samostatné IP telefony především ve formě aplikací pro PC a nebylo realizováno 

propojení s PSTN. Pouţití v této první fázi lze označit jako IP-Phone to IP-Phone, vlastní IP 

telefon byl realizován jako softphone a cílem bylo především odzkoušet fungování telefonie 

přes IP síť. (Vozňák, 2009). 

 V druhé fázi dochází k propojení s veřejnou telekomunikační sítí (PSTN) a jsou 

realizovány dva modely. První model je vyuţíván v korporátní oblasti a propojuje pobočkové 

ústředny (PBX) geograficky vzdálených lokalit v modelu PBX to PBX. Druhý model se 

objevuje ve veřejné síti a realizuje výstup z IP sítě v určitém bodě a nabízí přístup do PSTN 

jako model VoIP to PSTN. Zatímco první model je vyuţíván zejména pro vnitrofiremní 

komunikaci, druhý model je implementován operátory především pro volání do zahraničních 
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destinací s niţším hovorným. Postupně tento model nasazují všichni telekomunikační 

operátoři a nabízejí jako sluţbu cenově zvýhodněných volání (Vozňák, 2009). 

 Ve třetí fázi jiţ je IP telefonie nabízena jako plnohodnotná náhrada telefonní přípojek 

a klasických pobočkových ústředen. Telekomunikační operátoři začínají nabízet řešení 

zaloţené na architektuře virtuální VoIP ústředny a přes širokopásmový přístup jsou schopni 

nabízet pronájem linek (Vozňák, 2009).  

2.5.1 Požadavky pro VoIP 

 Ve standardních telefonních sítích vyhrazená šířka pásma pro kaţdý datový proud 

hlasového volání zajišťuje hlasové sluţby s určitým zpoţděním v rámci sítě. Vzhledem 

k tomu, ţe šířka pásma je v prostředí TDM (multiplex s časovým dělením) zaručena, 

neexistuje zde ţádné proměnlivé zpoţdění (tzv. jitter). Konfigurace hlasových sluţeb v datové 

síti vyţaduje síťové sluţby s nízkou hodnotou zpoţdění (latence), minimálním proměnlivým 

zpoţděním a minimální ztrátou paketů. Latence by neměla překročit hodnotu 150 ms a jitter 

30 ms. Poţadavky na šířku pásma je nutné správně vypočítat na základě pouţitého kodeku a 

počtu souběţně vedených hovorů. Je nutné vhodně nakonfigurovat mechanismus QoS pro 

minimalizaci proměnlivého zpoţdění a minimalizaci ztráty hlasových paketů (Wallace, 2009). 

2.5.2 Quality of Service 

 Konvergovaná síť významným způsobem sniţuje náklady na vybavení a údrţbu ale 

zároveň přináší i své problémy. Jde především o to, ţe aplikace zápasí o šířku pásma a některé 

(právě VoIP) jsou méně tolerantní ke zpoţdění neţ jiné aplikace (např. přenosy souborů přes 

FTP). Nedostatečná šířka pásma a ztráty paketů můţou mít za následek výpadky či 

nesrozumitelnost hlasu. 

 Aby bylo moţné uskutečňovat kvalitní hlasový či video přenos přes protokol IP, je 

nutné implementovat mechanismy zajišťující spolehlivé a včasné doručování hlasových a 

video paketů (Wallace, 2009). Jedním z takových mechanismů je Quality of Service. 

 QoS nabízí dvě varianty implementace (nepočítaje technologii Best-Effort, která ve 

skutečnosti QoS neposkytuje) a těmi jsou Integrated Services (IntServ) a Differentiated 

Services (DiffServ). IntServ je technologie zaloţená na striktním vyhrazení pásma a musí být 

nakonfigurována na kaţdém směrovači na cestě paketu. IntServ je dnes vyuţívaná velmi 

zřídka. Nejpouţívanější metodou je DiffServ, která dokáţe rozlišit více toků provozu. 

Přenášené pakety jsou označeny a směrovače a přepínače se pak mohou rozhodnout (např. 

rozhodnutí o zahození nebo přesměrování) na základě těchto značek.  Implementace probíhá 
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na aktivních prvcích sítě, a protoţe se řeší na kaţdém hopu, tak projde i přes aktivní prvek, 

který QoS nepodporuje, ale nejde pak o ucelené QoS řešení (Sosinsky, 2009). Základními 

kroky pro implementaci DiffServ jsou tyto tři body: 

 identifikace provozu, 

 rozdělení do tříd, 

 definování politik pro jednotlivé třídy. 

 

Obrázek 2 – 1 – Akce QoS na vstupním a výstupním portu 

 Akce prováděné na vstupním portu (action at ingrees): 

 Classification – Rozlišuje typ přenosu podle access control listu a následně ho označí 

(QoS label). 

 Policing – Rozhoduje, zda paket spadá do tzv. policeru, který limituje pásmo a 

výsledek následně předá do markeru. 

 Mark – Vyhodnotí údaje z policeru a následně rozhodne, zda paketu sníţí prioritu, 

zahodí ho či pošle dál. 

 Queuing and scheduling – Vyhodnotí daný paket a rozhodne, do které ze dvou 

vstupních front (jedna je prioritní) bude zařazen. Scheduling se pak stará o obsluhu 

této fronty (Sosinsky, 2009). 

 Princip akcí prováděných na výstupním portu (action at egrees) je shodný s Queing 

and Scheduling u vstupního portu, zde jsou akorát pakety řazeny do front výstupních.  

2.5.3 Proces digitalizace hlasu 

 Hlas je ve své přirozené podobě analogový, představuje tedy plynule se měnící 

vlnovou křivku. V sítích VoIP se hlas naopak přenáší v digitální podobě pomocí binárního 

kódování, coţ znamená, ţe se přenáší série nul a jedniček. Musí tedy dojít k převodu. Hlas 

musí být převeden nejen do binárního tvaru, ale musí také existovat i způsob, jak převést 
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binární tvar zpět do analogové podoby. Vše musí probíhat v reálném čase, aby nedocházelo 

ke zpoţdění hlasu během hovoru (Wallace, 2007). 

 Proces převodu analogového hlasu na digitální data začíná vzorkováním. Ve velice 

častém sledu jsou odebírány „snímky‘‘ neboli „vzorky‘‘ analogové hlasové vlny. Tyto 

vzorky se následně digitalizují (to znamená, ţe se znázorní jako série jedniček a nul). Na 

druhém konci hlasové konverzace se tento digitalizovaný signál můţe následně převést zpět 

na analogovou vlnu, které dokáţe posluchač rozumět. Zásadním problémem u vzorkování je 

otázka, jak často by se měly tyto vzorky analogové vlny odebírat. Při odebírání malého 

mnoţství vzorků by posluchač slyšel nesprávný zvuk. Tento fenomén je označován pojmem 

aliasing. Naopak při odebírání příliš velkého mnoţství vzorků, je spotřebovávána mnohem 

větší šířka pásma, neţ je nezbytně nutné.  Podle pana Nyquista je optimální odebrat 8000 

vzorků za vteřinu pro dostatečnou kvalitu hovoru, jak je znázorněno na obrázku 2 – 2 

(Wallace, 2007). Rozhraní FXS (Foreign eXchange Station) na obrázku znázorňuje rozhraní 

na straně poskytovatele sluţeb v rámci systému analogových telefonních sítí. 

 

Obrázek 2 – 2 - Vzorkování 

Tyto vzorky jsou za pomocí pulsně-amplitudové modulace kvantizovány (vzorkům jsou 

přiřazena čísla, která lze přenést do binární podoby). Kaţdý vzorek pouţívá 8 bitů. První bit 

v bajtu určuje polaritu vzorku (kladnou nebo zápornou), další tři bity určují segment (hlavní 

členění na logaritmické stupnici) a poslední čtyři bity bajtu udávají krok (jemnější členění na 

logaritmické stupnici), jak je znázorněno na obrázku 2 – 3 (Wallace, 2007). 
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Obrázek 2 – 3 - Anatomie 8bitového vzorku 

  Po vynásobení tedy vychází výsledek, z kterého vyplývá, ţe digitalizovaný hlas můţe 

být přenášen pomocí šířky pásma 64 kb/s (Wallace, 2007).  

 Digitalizované vlnové křivky je moţné komprimovat a ušetřit tak šířku sítě pásma 

WAN. Proces komprimace je prováděn pomocí kodeků. 

2.5.4 Kodeky 

 Kodek je zařízení nebo program, který umoţňuje provádět kódování a dekódování 

digitálního datového proudu nebo signálu. Ke kódování a dekódování nebo komprimování či 

dekomprimaci dat se pouţívají různé typy kodeků. Bez jejich vyuţití by data vyuţívala 

velkou šířku pásma linek. Kodeky jsou důleţité zejména v případě vyuţívání linek s niţší 

rychlostí, na kterých je důleţité ušetřit byť i jediný bit šířky pásma. Jejich pouţití pomáhá 

zajistit spolehlivost sítě (Wallace, 2009). 

 Kodeky mají ve světě VoIP za úkol převádět analogové vlnové křivky na binární nuly 

a jedničky. Kodeků je celá řada, ale například IP telefony společnosti Cisco podporují pouze 

dva nejznámější typy a to G.711 a G.729: 

 G.711 – Převádí analogové vlnění do binárního kódu pomocí pulsní kódové modulace 

PCM. Je vyuţíván především v prostředí vysokorychlostních sítí LAN, kde nemá šířka 

pásma 64 kb/s, která je nutná pro přenos zvuku kódovaného pomocí kodeku G.711, 

výrazný dopad na vytíţení sítě (Wallace, 2007). Jeho pouţívání je velmi rozšířeno, 

protoţe zlepšuje poměr signál-šum bez zvyšování objemu dat. Hodnota MOS činí 4,1. 

(Wallace, 2009). 

 G.729 – Vyuţívá se v prostředí relativně pomalých sítí WAN. Pro přenos hlasu 

spotřebovává pásmo o šířce 8 kb/s. Té je dosaţeno méně výpočty, ale kvalita řeči je 

podstatně horší neţ u G.711. Kodek G.729 má hodnotu MOS 3,9. (Wallace, 2007). 
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 K posouzení kvality hlasu po průchodu přes testovaný kodek se vyuţívá hodnotící 

systém MOS (Mean opinion score). Skóre MOS je generováno, kdyţ posluchači vyhodnocují 

předem nahrané věty, které jsou zpracovány různými způsoby. Posluchači potom větám 

přiřadí hodnoty od 1 do 5, kde 1 znamená nejhorší a 5 nejlepší. Z testovacího skóre je 

následně vypočteno skóre průměrné. Výsledky testů jsou subjektivní, protoţe vycházejí 

z názorů posluchačů. Hodnota MOS v rozsahu kolem 4 je dostatečná pro kvalitní přenos hlasu 

(Wallace, 2009).  

 Jednotlivé kodeky pouţívají pro kompresi vlnových křivek několik různých forem: 

 Pulsně-kódová modulace (PCM) – Ve skutečnosti nekomprimuje analogovou vlnovou 

křivku, ale snímá vzorky a provádí kvantizaci bez jakékoli komprese. Modulaci PCM 

pouţívá kodek G.711 (Wallace, 2007). 

 CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Predication) – „Na 

základě vzorků řeči dynamicky vytváří „knihu kódů“ (codebook). Poté pomocí 

vyrovnávací paměti look ahead buffer zjistí, jestli další vzorek odpovídá vzorci 

v knize kódů. Pokud odpovídá, lze poté zaslat místo skutečného vzorku pouze 

umístění v knize kódů. Příkladem kodeku CS-ACELP je G.729“ (Wallace, 2007, s. 

47). 

 Adaptivní diferenční pulsně-kódová modulace (ADPCM) – Modulace ADPCM 

vyuţívá diferenční signál a můţe tak místo kódování celého vzorku zaslat pouze 

rozdíly aktuálního vzorku oproti předchozímu. Příkladem kodeku ADPCM je G.726 

(Wallace, 2007). 

2.5.5 Signalizace  

 Signalizace je povinnou funkcí VoIP, která je schopna generovat a vyměňovat 

informace o řízení, které budou pouţity k navázání, monitorování a uvolnění mezi dvěma 

koncovými body. Technologie VoIP nabízí několik moţností signalizace, mezi nejznámější 

patří protokoly SIP a H.323 (Wallace, 2009). 

SIP 

 Signalizační protokol SIP (Session Initiation Protocol) je hlavním řídícím protokolem 

pracujícím na aplikační vrstvě a byl navrţen tak, aby byl snadno implementovatelný, 

rozšířitelný a dostatečně flexibilní. Byl vyvíjen od roku 1996 pracovní skupinou MMUSIC 

(Multiparty Multimedia Session Control) a v roce 1999 byl předloţen ve formě navrhovaného 

standardu. Je vyuţíván pro sestavení, modifikaci a ukončení spojení s jedním nebo více 
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účastníky. SIP není jediný protokol, který je potřebný pro komunikující zařízení. Ve spojení 

se SIPem jsou nejčastěji pouţívány ještě dva další protokoly, RTP a SDP (Vozňák, 2009). 

 RTP (Real-Time Transport Protocol) protokol je vyuţíván k přenosu multimédií 

v reálném čase. Tento protokol umoţňuje přenášet hlas nebo video v paketech pomocí IP. 

SDP (Session Description Protocol) je uţíván k popisu vlastností účastníků spojení (Vozňák, 

2009). 

 

Obrázek 2 – 4 – SIP signalizace a přenos dat 

 SIP je end-to-end protokol orientovaný signalizační protokol, coţ znamená, ţe veškerá 

logika je uloţená v koncových zařízeních, koncové zařízení dokonce zná i jednotlivé stavy 

komunikace, tím je zvýšena odolnost komunikace proti chybám. End-to-end koncept je 

významná odlišnost od PSTN (Public Switched Telephone Network), kde je logika uloţena 

v síti a koncová zařízení jsou primitivní (Vozňák, 2009). SIP je protokol textově orientovaný 

a řadu prvku si vypůjčuje z protokolu HTTP (vyuţívá stejný model transakčních poţadavků a 

odpovědí a podobné kódy hlaviček a odpovědí) (Wallace, 2009). „Volba osvědčeného modelu 

komunikace zaručuje SIPu robustnost a nadčasovost“ (Vozňák, 2009, s. 91). 

 SIP entity jsou identifikovány uţitím SIP URI (Uniform Resource Identifier), které 

zjednodušeně představují jmenné identifikátory. Obecný tvar: 

 sip:user:password@host:port;uri-parameters?headers 

 SIP URI se skládá především z části user identifikující uţivatele a host vztaţené 

k doméně neboli hostiteli, který poskytuje uţivateli určité prostředky k zajištění komunikace, 

následuje pole password, jehoţ pouţití není doporučeno, port je standardně 5060 na UDP, 

případné parametry jsou odděleny středníkem a pokud je potřebné přímo do URI zadat i 
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nějaké parametry hlavičky, tak se uvádějí za otazníkem. Většinou je však SIP URI zapsána 

jednoduchou konstrukcí sip:user@host, coţ nápadně připomíná emailovou adresu (Vozňák, 

2009). SIP URI můţe vypadat takto: 

 sip:petr@cesnet.cz 

 sip:234750289@cesnet.cz  

 Tyto příklady názorně prokazují, ţe k adresaci je moţné vyuţít také jmenných 

identifikátorů, které mohou být na URI převedeny přes DNS. 

 Typická SIP síť se skládá z několika prvků. Základní SIP prvky: 

 User Agents (UA) – Jedná se o koncové body sítě Internet, které vyuţívají SIP ke 

vzájemnému spojení. Nejčastěji jde o SIP telefony a brány do jiných sítí. V rámci User 

Agents se dále nachází entita User Agents Server (UAS), která přijímá poţadavky a 

odesílá odpovědi a entita User Agents Clients (UAC), která naopak vysílá poţadavky 

a přijímá odpovědi (Vozňák, 2009). 

 SIP Proxy Server – Úkolem proxy serverů je směrování ţádostí o spojení dle 

aktuálního umístění adresáta. Mohou také provádět autentizaci, účtování a realizovat 

doplňkové sluţby (např. přesměrování). Při inicializaci sestavení spojení bude obvykle 

prohledávat řadu SIP proxy serverů, dokud nenajde nějaký, který zná aktuální 

umístění volaného. (Vozňák, 2009). 

 SIP Redirect Server – Přijímá, stejně jako SIP Proxy Server, ţádosti o spojení od User 

Agents, které dále přesměrovává a vrací nové URI uţivatele (Vozňák, 2009). 

 SIP Registrar Server – Přijímá poţadavky na registraci od User Agents a aktualizuje 

podle nich lokalizační databázi (location service).  

 Komunikace v SIP protokolu je tvořena zprávami, které jsou obvykle přenášeny 

v samostatných UDP datagramech. Kaţdá zpráva obsahuje hlavičku a můţe také obsahovat 

vlastní tělo zprávy s popisem médií. Hlavička a tělo jsou odděleny volným řádkem. V prvním 

řádku je vţdy identifikován její typ (ţádost nebo odpověď) (Vozňák, 2009). 

 generic-message = start-line 

 *header fields  

 CRLF   

 [message-body]  

 SIP metody jsou obvykle uţívány k inicializaci procedury (sestavení, aktualizace či 

ukončení spojení). V jádru SIP protokolu je specifikováno celkem šest metod: 

 INVITE – Ţádost o inicializaci spojení nebo změnu parametrů jiţ probíhajícího 

spojení (Vozňák, 2009). 
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 ACK – Metoda, která potvrzuje přijetí konečné odpovědi na ţádost INVITE. 

„Sestavení relace pouţívá „3-way hand shaking“, volaný periodicky opakuje odpověď 

(např. 200 OK), dokud nepřijme ACK, coţ indikuje, ţe odpověď byla doručena“ 

(Vozňák, 2009, s. 100). 

 BYE – Zpráva pouţívaná k ukončení sestaveného spojení. 

 CANCEL – Vyuţívá se ke zrušení sestaveného spojení. 

 REGISTER – Ţádost registrace anebo odregistrování uţivatele. Je svázána logická 

jmenná adresa uţivatele s jeho fyzickým umístěním (IP adresa a port). Registrace jsou 

časově limitovány a je nutné je periodicky obnovovat (Vozňák, 2009). 

 OPTIONS – Speciální metoda slouţící k zjištění vlastností SIP zařízení, která má 

stejnou strukturu jako INVITE, ale spojení není sestavováno, pouze se přijme 

odpověď. Vyuţívá se například ke zjištění podporovaných funkcí (Vozňák, 2009). 

H.323 

 Standard H.323 byl prvním doporučením, které popisovalo komunikaci v paketových 

sítích. „Jiţ rok před jeho uvolněním firma VocalTec spustila v roce 1995 produkt Internet 

Phone zaloţený na vývojové verzi H.323 a stala se tak první firmou na světě, která začala 

nabízet IP telefonii“ (Vozňák, 2009, s. 47). Byl vyvinut jako rodina protokolů, která zajišťuje 

pro sítě IP funkce tradiční telefonní sítě. K dnešnímu dni existuje mnoho verzí této rodiny 

protokolů, která od svého vzniku prošla mnoha vylepšeními. Protokol H.323 zahrnuje např. 

protokoly pro zahájení a ukončení hovoru (H.225) v síti VoIP, protokoly pro kódování video 

přenosů (H.261) a pro kódování hlasových přenosů (Wallace, 2009).  

 SIP H.323 

specifikace IETF (1999) ITU-T (1996) 

transportní protokol hlavně UDP (v podstatě 

jednoduchý), TCP 

hlavně TCP (sloţitý), UDP 

snadnost rozmístění velká malá 

podpora pro instant 

messaging 

ano ne 

vyuţití v mobilních sítích 3G ano ne 

podíl na trhu malý s rychle rostoucí 

tendencí 

velký s klesající tendencí 

Tabulka 2 - 2 – Porovnání protokolů SIP a H.323 
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 V současnosti dochází k velkému upřednostňování standardu SIP před starším 

protokolem H.323. Důvodem je větší jednoduchost a snadná rozšiřitelnost. H.323, 

předpokládá (stejně jako klasické telefonní sluţby), ţe většina logiky je umístěna v ústředně 

a koncová zařízení těchto sluţeb pouze vyuţívají. SIP preferuje opačný přístup, který sice 

mírně zdraţuje koncová zařízení, ale na druhou stranu výrazně sniţuje náklady na pořízení 

ústředny. Pro SIP je také k dispozici větší škála koncových zařízení v různých cenových 

relacích. Pro domácnosti, menší a středně velké organizace je SIP jasnou volbou. H.323 je 

nasazován zejména ve velkých organizacích a pro videokonference, kde má SIP slabiny. 

Někteří čeští operátoři podporují pouze protokol SIP. 

2.5.6 Virtuální ústředna 

 Princip virtuální ústředny spočívá v tom, ţe ji zákazník fyzicky nevlastní ale pouze si 

její sluţby za určitý poplatek pronajímá. Ústředny jsou tedy umístěny v datových centrech 

jednotlivých poskytovatelů. Jde o řešení IaaS (Infrastracture as a Service), jenţ je jedním z tří 

variant cloud computingu (sdílení HW a SW prostředků pomocí sítě). Zákazníkovi odpadají 

starosti spojené s korektním chodem a zabezpečením ústředny a obnovou zastaralého HW 

(Tvrdíková, 2000). Všechny tyto činnosti řeší poskytovatel a společnosti tak mohou věnovat 

více času své hlavní náplni podnikání. K ústředně je moţné přistupovat z různých lokalit a 

flexibilně lze měnit i počet aktivních uţivatelů. Sluţbu ocení zejména menší firmy díky 

nízkým pořizovacím nákladům. Pro větší společnosti je zpravidla tato varianta nákladnější 

neţ vlastní PBX. Konfigurace jednotlivých linek probíhá přes webové rozhraní poskytovatelů, 

kde je také mimo jiné moţné nalézt detailní rozpis vyúčtování. 

2.5.7 Koncová zařízení 

 Hovory prostřednictvím IP sítě lze realizovat pomocí IP telefonů, softphone a 

analogových telefonů doplněných o ATA převodníky.  

IP telefony 

 IP telefony existují v celé řadě tvarů a velikostí a přinášejí nespočet funkcí.  

 Při spuštění IP telefonu odešle přepínač telefonu zprávu. Na základě této zprávy 

telefon zjistí, ke které síti patří. IP telefon zašle serveru DHCP poţadavek na přidělení IP 

adresy. Server DHCP vrátí odpověď s informace o IP adrese, masce podsítě, výchozí bráně a 

adrese serveru. Adresu serveru telefon pouţije pro získání konfiguračního souboru. 

Konfigurační soubor obsahuje seznam serverů, ke kterým se telefon můţe registrovat. Telefon 
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si konfigurační soubor stáhne a zaregistruje se k jednomu ze serverů v seznamu. Poté jiţ můţe 

navazovat i přijímat hovory (Wallace, 2007).  

 Stejně jako analogové telefony i digitální IP telefony vyţadují napájení -48V DC 

(stejnosměrný proud). Telefony mohou být napájeny prostřednictvím jednoho z těchto dvou 

způsobu: 

 Externí napájení – Téměř veškerá zařízení v domácnosti vyţadují pro svůj provoz 

externí napájení, která se zapojují do zásuvek se střídavým napětím. Tímto způsobem 

lze napájet i IP telefony. Ve firemním prostředí však tento způsob nenabízí nejvyšší 

úroveň dostupnosti. Dojde-li například k výpadku elektřiny, telefony přestanou 

fungovat. Dále se můţe stát, ţe některý ze zaměstnanců nechtěně zavadí o napájecí 

adaptér zapojený v přeplněné rozbočovací zásuvce pod stolem a telefon odpojí. 

 Power over Ethernet – PoE je technologie, která umoţňuje napájet IP telefony či 

některá jiná další zařízení prostřednictvím síťového kabelu. Konektor RJ-45 má 

celkem osm kontaktů, zařízení připojená k síti Ethernet však ke komunikaci vyuţívají 

pouze čtyři vodiče (1, 2. 3 a 6). Zbylé vodiče jsou typicky vyuţity pro napájení. PoE 

odpovídá standardu IEEE 802.3af a jeho smyslem je úspora kabeláţe i nákladů za 

elektrickou energii (Bigelow, 2004). 

   IP telefony podporují celou řadu funkcí, a kdyby měl telefon obsahovat tlačítka pro 

všechny funkce, byl by skutečně velmi rozměrný. Naštěstí většina IP telefonů obsahuje tzv. 

multifunkční tlačítka (softkeys), která mají v různém čase různou funkci. Pokud je telefon 

zavěšen, slouţí dané tlačítko např. pro opakované vytáčení telefonních čísel (funkce redial), 

při zvednutí sluchátka telefonu, bude stejné tlačítko slouţit pro přidrţení hovoru (funkce hold) 

(Wallace, 2007).  

Softphone 

 Hovory lze také uskutečňovat pomocí softwarových telefonů. Jedná se o aplikaci, 

pomocí které lze prostřednictvím počítače, notebooku nebo například mobilního telefonu 

vyuţívat sluţeb VoIP. Uţivatel se pak můţe k síti připojit prakticky odkudkoliv, kde je 

dostatečně kvalitní internetové připojení. Hovory jsou uskutečňovány pomocí náhlavní 

soupravy, která je připojena k počítači. Aplikací je hned několik, některé jsou dostupné zcela 

zdarma, jiné (např. od společnosti Cisco) jsou placené. První softphone byl představen jiţ 

v roce 1995 firmou VocalTec. 
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Analogový telefon doplněn ATA převodníkem 

 Poslední variantou koncového zařízení pro telefonování prostřednictvím sítě IP je 

analogový telefon doplněn o speciální ATA (Analog Telephone Adapter) převodník. Na trhu 

jsou k dispozici převodníky jak pro jeden tak i pro desítky analogových telefonů. Vzhledem 

ke klesajícím cenám IP telefonů se dnes jiţ vyuţívají zřídka.  

2.5.8 Trunky 

 Trunky se vyuţívají ke spojení bran nebo systému k jiným branám, systémům PBX 

nebo JTS (jednotná telekomunikační síť). Trunk je jediné fyzické nebo logické rozhraní 

obsahující několik fyzických rozhraní a je připojené k jedinému cílovému místu. Můţe se 

jednat o jeden port zajišťující spojení jedné lince nebo i několika stovkám účastníků (Wallace, 

2009). Bez trunků je tedy moţné uskutečňovat hovory pouze uvnitř sítě (vnitřní linky).   

 Porty trunku mohou být analogové (mnoho organizací nadále vyuţívá analogová 

zařízení) či digitální a mohou vyuţívat různé signalizační protokoly. Dostupné funkce závisí 

na signalizačním protokolu pouţívaném mezi zařízeními.  

2.6 Přístupy k implementaci IP telefonie 

 Implementace je proces uvedení nového systému do provozu. Pro realizaci sluţeb 

VoIP není vytvořena ţádná speciální metodologie a vyuţívají se tak obecné postupy pro 

implementaci systémů. Pro menší projekty s předem přesně nadefinovanými poţadavky, kde 

se nepočítá s pozdějšími změnami hlavních vlastností celého výsledného systému, je často 

vyuţíván vodopádový model. Tento model byl vyvinut v roce 1970 zejména pro vývoj 

informačních systémů Winstonem Roycem a za dobu své existence prošel řadou modifikací. 

„Princip vodopádu spočívá v tom, ţe následující mnoţina činností spjatá s danou fází nemůţe 

započít dříve neţ skončí předchozí“ (Vondrák, 2002, s. 8). Jak je patrné z obrázku 2 – 5 

(Vondrák, 2002) tak je model sloţen ze čtyř fází.  
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Obrázek 2 – 5 Vodopádový model 

 První fází je analýza poţadavků, která shrnuje poţadavky zákazníka na nový systém. 

Základem pro jejich získání jsou interview mezi dodavatelem a zadavatelem (budoucí 

uţivatel). Důleţité jsou vhodné, předem připravené otázky a pečlivé zapisování odpovědí. 

Poţadavky se dělí do dvou skupin na funkční (funkce, které má systém nabízet) a non-funkční 

(výkon, dostupnost, kapacita, atd.). Součástí této fáze je i úvodní studie, někdy také nazývaná 

jako studie proveditelnosti. Cílem této studie je zjistit zda je vůbec moţné za daných 

okolností, času a za daných financí, které jsou pro projekt k dispozici, poţadovanou 

funkcionalitu zajistit. V oblasti IP telefonie je v této fázi důleţité otestovat pokud nevyhovuje, 

tak případně zajistit kvalitní internetové připojení, bez kterého není moţné uskutečňovat 

kvalitní hovory a další fáze implementace by tak ztrácely smysl. Je nutné věnovat pozornost 

faktorům zpoţdění, ztráty paketů, proměnlivého zpoţdění a také šířce pásma. V rámci studie 

proveditelnosti se také vytváří analýza rizik, která identifikuje všechny rizikové stavy, do 

kterých by se projekt mohl dostat. Této problematice je věnována kapitola 2.7. 

 Ve fázi návrhu je pozornost věnována koncepci celého projektu a její globální 

architektuře. Data zpracovaná v této fázi a zároveň data vycházející z analýzy 

specifikovaných poţadavků jsou dostatečnými materiály pro realizaci. Výstupem této části je 

tedy kompletní architektura systému s rozčleněním na funkční celky. 

 Cílem fáze implementace je nastavení systému (ústředny) s důrazem na neodchýlení 

se od architektury projektu. Výsledkem této části by měl být provozu schopný systém 

připravený na zkušební provoz.  
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2.7 Analýza rizik 

 Analýza rizik je řada logických kroků usnadňujících systematickým způsobem zjistit 

všechna rizika na daném posuzovaném systému. Rizikem je rozuměno určité nebezpečí 

s vysokou pravděpodobností nezdaru. Komplexní analýza rizik se skládá z dvou částí: 

 Identifikace nebezpečí – Odhalení míst, jevů a stavů, které mají potenciál způsobit 

nehodu. 

 Hodnocení rizika – Stanovení velikosti a odhad pravděpodobnosti závaţnosti. 

 Riziko je moţné analyzovat pomocí několika metodologií. Pro tuto práci byla vybrána 

oblíbená a často vyuţívaná metoda FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) 

jenţ je oproti klasické metodě FMEA rozšířena o odhad kritičnosti důsledků poruch a 

pravděpodobnost jejich nastoupení (McDermott, 2008).  

2.7.1 Identifikace nebezpečí 

 Prvním krokem analýzy je výběr a určení posuzovaného systému, tj. konkrétní oblasti, 

technologického zařízení, stroje nebo procesu, který bude posuzován. Rovněţ je třeba určit 

parametry mající vliv na posouzení rizik. U kaţdého takovéhoto systému je nutno zváţit, zda 

povaha posuzovaného problému nevyţaduje přítomnost technického specialisty, jehoţ 

znalosti daného oboru jsou pro komplexní identifikaci rizik ţádoucí (McDermott, 2008). 

Definování pracovních činností 

 Tato analýza je zaloţená na zkoumání činností, kdy se rozhoduje, zdali činnost je a 

nebo není nebezpečná. Druhy činností: 

 Rutinní – Činnosti, které jsou běţnou součástí denních aktivit. Za rutinní činnosti lze 

tedy povaţovat ty, které se provádí alespoň 1x za den, nebo i méně často, pokud 

zabírají podstatnou část denní pracovní doby (Pětvaldský, 2009). 

 Nahodilé – Činnosti, které se provádí zřídka, ale v jistých intervalech se opakují (př. 

1x za týden) a v minulosti se jiţ několikrát prováděly (Pětvaldský, 2009). 

 Abnormální – Činnosti, které nikdo předem nepředpokládal a jsou vyvolány 

mimořádným stavem nebo neočekávanou změnou. Tyto činnosti nejsou podchyceny 

v ţádné dokumentaci a zpravidla vyţadují nestandardní postupy (Pětvaldský, 2009). 
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Nebezpečí – zdroj rizika 

 Zdroj rizika neboli pasivní nebezpečí je vlastnost zařízení nebo jevu, která působí 

nepříznivě na daný systém. Do seznamu rizik jsou vypisována všechna identifikovaná rizika. 

Popis ohrožení 

 Tento údaj sloţí k detailnímu popisu ohroţení, které vzniká při aktivaci nebezpečí. 

Tímto popisem je také jednoznačně určeno, při jakých okolnostech k ohroţení dochází a jaké 

podmínky musí být splněny.  

2.7.2 Hodnocení rizik 

Určení pravděpodobnosti vzniku nehodové události 

 Pravděpodobnost vzniku nehodové (poruchové) události je prvním z faktorů, které 

ovlivňují hodnotu rizika. Nabývá hodnot od „nepravděpodobné“ aţ „očekávané“. Míra 

pravděpodobnosti je vypočítávána z dílčích sloţek, které po vzájemné kombinaci vytvoří 

danou strukturu. Ta je pak rozhodovacím kritériem pro volbu míry pravděpodobnosti vzniku 

poruchy. Struktura kombinací jednotlivých sloţek je znázorněna na obrázku 2 – 6 

(Pětvaldský, 2009). 

Výchozí

bod

1. Nepravděpod.

2. Málo pravděp.

3. Pravděpodob.

Pravděpodob. 

vzniku nehody

Jak často může 

docházet k 
nehodám během 

expozice ?

Jaká je frekvence /

trvání expozice
nebezpečí?

Zřídka / krátké trvání

málo

středně

Časté / dlouhé trvání

Je možnost 

vyhnout se 
nebezpečí?

ano

ne

velmi

málo

středně

ano

ne

velmi

Jaký je počet 

ohrožených 
osob?

jedna

více

jedna

více

jedna

více

4. Očekávána  

Obrázek 2 - 6 – Diagram pravděpodobnosti vzniku poruchy 

 Míra pravděpodobnosti je určována z těchto sloţek: 

 Frekvence (trvání) expozice nebezpečí – Nabývá hodnot „zřídka/krátké trvání“ a 

„časté/dlouhé trvání“. Určuje tím, jakou dobu je zdroj rizika aktivován (Pětvaldský, 

2009).  

 Určení, jak často můţe docházet k nehodám během expozice – Nabývá hodnot 

„málo“, „středně“ a „velmi“. Tato sloţka vyjadřuje, zdali po přiblíţení k aktivnímu 
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zdroji rizika můţe docházet k přenosu jeho negativního působení na systém a jak často 

(Pětvaldský, 2009). 

 Zváţení, zdali je moţné se nebezpečí vyhnout, či ne – V případě, ţe vznik nehodové 

události a přenos na exponovaný systém je věcí mţikovou, je zřejmé, ţe moţnost 

vyhnutí zde není. V případě, ţe od vzniku nehodové události a přenosu na člověka 

uplyne čas, kdy je moţné zareagovat a jednat tak, aby nedošlo k poškození systému, 

pak se jedná o případ, kdy je moţné se nebezpečí vyhnout (Pětvaldský, 2009). 

 Definování, kolik osob je ohroţeno – Nabývá hodnot jedna a více. Jde o určení, kolik 

osob by bylo nebylo schopno komunikace (Pětvaldský, 2009). 

Určení závažnosti rizika 

 Druhým faktorem pro stanovení hodnoty rizika je závaţnost poškození systému. Míra 

závaţnosti určuje, jak velký dopad bude mít nehoda na fungování systému. Tento faktor 

nabývá hodnot „malá“ aţ „značná“. Jakým způsobem se rozhoduje o závaţnosti je vysvětleno 

v tabulce 2 - 3. 

 

Tabulka 2 – 3 – Tabulka závažnosti jednotlivých rizik 

Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

 Hodnocení rizikových faktorů je určováno maticí pravděpodobnosti a závaţnosti (viz. 

tabulka 2 - 4), kdy čím vyšší je pravděpodobnost vzniku nehodového děje a současně jeho 

závaţnost, tím vyšší je hodnota rizika. 
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4. časté Střední Značné Nepřípustná Nepřípustná 

3. pravděpodobné Střední Střední Značné Nepřípustná 

2. málo 
pravděpodobné 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední Značné 

1. 
nepravděpodobné 

Trivialní 
(přijatelné) 

Okrajová 
(přijatelné) 

Střední Střední 

Pravděpodo-
bnost 
 

Závažnost 

1. Malá 2. Střední 3. Velká 4. Značná 

 

  

Tabulka 2 – 4 – Matice pravděpodobnosti a závažnosti 

 

 Hodnota rizika nabývá několika hodnot (triviální, okrajová, střední, značná, 

nepřístupná) a na kaţdé z nich je nutné reagovat jiným způsobem. 

Počáteční hodnota rizika 

 Na základě vstupních dat, která byla vloţena, je automaticky vypočítána tzv. 

„počáteční hodnota rizika“. Dle velikosti počáteční hodnoty rizika se musí přistupovat k 

nápravným opatřením s různou váhou a urgencí. Toto stanovuje tabulka 2 – 5.  

Hodnocení Typy a urgence opravných opatření 

Triviální (přijatelné) Není třeba provádět ţádné opatření. 

Okrajové (přijatelné) Dle zváţení je vyhledáváno bezpečnější 

řešení. 

Střední Je nutné vynaloţit úsilí pro sníţení rizika a 

monitorovat stav. 

Značné Činnost pokračuje za přijetí dočasného 

opatření. 

Nepřípustné Pokud takovéto riziko je moţné 

minimalizovat, je třeba tak bezodkladně 

učinit. 
Tabulka 2 – 5 – Typy a naléhavost nápravných opatření 

Přijetí opatření k nápravě 

 Primárním účelem analýzy rizik je eliminovat anebo minimalizovat hodnotu 

zjištěných rizik. K tomuto slouţí nápravná opatření, která mají schopnost sniţovat hodnotu 

počátečního rizika (McDermott, 2008).  

 Po přijetí nápravných opatření se hodnota rizika přirozeně sniţuje. Kaţdé nápravné 

opatření má však jinou schopnost sniţovat riziko. Proto je nutné zváţit, zdali je hodnota 

zbytkového rizika jiţ přijatelná a pokud ne, je třeba sniţovat riziko i dále (McDermott, 2008). 

  I přes to, ţe je hodnota zbytkového rizika triviální nebo okrajová, nesmí být 
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zapomenuto, ţe podmínky, za kterých byla rizika hodnocena, se mohou kdykoliv změnit. 

Proto je třeba i tyto rizika vést neustále v patrnosti a nepodceňovat je. 

2.8 Asterisk   

 Asterisk je kompletní softwarová pobočková telefonní ústředna umoţňující jak IP 

telefonii, tak digitální ISDN i analogovou telefonii. Jedná se o open-source aplikaci s licencí 

GPL (GNU General Public License) běţící na platformách Linux a Unix. Systém je navrţen 

tak, aby povoloval pouţití nových rozhraní a umoţňoval snadno přidávat nové technologie. 

„Jeho cílem je podpora veškerých moţných typů současných i budoucích telefonních 

technologií“ (Vozňák, 2009, s. 157). Komunita okolo projektu je velmi rozsáhlá a existuje 

mnoho cest, jak se s projektem seznámit (webová fóra, mailing listy, konference). Základní 

funkce Asterisku: 

 pobočková telefonní ústředna (PBX) umoţňující například příjem, přepojení a 

parkování hovorů, 

 různorodá VoIP gateway (MGCP, SIP, IAX, H.323), 

 interaktivní hlasový průvodce (IVR), který typicky poskytuje hlasové menu, 

 řazení volání do front se vzdáleným prostředkovatelem, 

 konferenční server, 

 voicemail sluţby s adresářem, 

 překlad čísel, 

 call centrum umoţňující řadit přichozí hovory do předem nadefinovaných front.  

 Asterisk plně podporuje kodeky G.711, G.723, G.726, G.729 a také některé další, 

méně uţívané kodeky (Meggelen, 2007). Z video kodeků pak H.264 a H.263. 

2.8.1 Historie  

 Autorem platformy Asterisk je Američan Mark Spencer, který krátce po ukončení 

studií zakládá společnost s názvem Linux Support Service jejíţ náplní je bezplatná i komerční 

technická podpora Linuxu. Společnost se začala rozrůstat a Spencer potřeboval pro svůj 

podnik zakoupit telefonní pobočkovou ústřednu. Ústředny, byly tou dobou drahou záleţitostí 

a tak se kvůli nedostatku financí (společnost měla rozpočet 4000$) rozhodl vyvinout vlastní 

telefonní systém. Název asterisk (hvězdička) pochází z telefonní klávesy a linuxového 

symbolu. Později, kdy mezitím stále probíhá vývoj Asterisku se Mark setkává se 

zakladatelem společnosti Zapata Telephony Jimem Dixonem a ve vzájemné spolupráci 
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společně vyrábějí první PCI telefonní kartu. Posléze je společnost Linux Support Service 

přejmenována na Digium, která se jiţ plně zabývá pouze Asteriskem (Meggelen, 2007).  

2.8.2 Konfigurační soubory  

Instalace 

 Instalaci Asterisku je moţné provést několika způsoby. Prvním z nich je příkaz zadaný 

v shellu, který se u kaţdé linuxové distribuci liší. Pro RedHat systémy jde o příkaz Yum 

install asterisk a například pro Debian distribuci apt-get install asterisk. Podstata příkazu je 

stejná, liší se jen syntaxe u jednotlivých distribucí. Druhou variantou je pak staţení aplikace 

z oficiálního webu výrobce Digium. Tato moţnost je samozřejmě realizovatelná pouze 

v distribucích, které jsou opatřeny grafickým rozhraním. Po dokončení instalace je moţné 

Asterisk rozšířit o volitelné balíčky (sounds, addons).   

 Po úspěšné instalaci Asterisk vytvoří několik adresářů. Zde je přehled těch 

nejdůleţitějších: 

 /etc/asterisk – Všechny konfigurační soubory, které je moţné spravovat buď přes 

webové rozhraní, nebo ručně, přímou úpravou poţadovaných textových souborů. 

Konfigurace přes webové rozhraní je vhodná spíše pro začínající uţivatele, tradičnější 

je vyuţívání příkazového řádku jak je ve světě linuxu zvykem.   

 /usr/lib/asterisk/modules – Veškeré moduly (kodeky, aplikace), které mají být při 

zapnutí Asterisku načteny. 

 /var/lib/asterisk – Obsahuje několik dalších podadresářů, ve kterých se nachází 

firmware obsluhující HW komponenty, zvukové soubory pro komunikaci s volajícím 

nebo například obrázky pro aplikace. 

 /var/spool/asterisk – Dočasné soubory a textové soubory obsahující aktuální informace 

o poţadavcích na volání. 

 /var/log/asterisk – Veškeré logy, které jsou Asteriskem zaznamenávány.   

extensions.conf 

 Konfigurační soubor extensions.conf je základním souborem systému Asterisk, který 

se stejně jako ostatní konfigurační soubory nachází v adresáři /etc/asterisk a jeho úkolem je 

definice číslovacího plánu (dialplan). Právě tento soubor definuje, jakým způsobem budou 

jednotlivá volání ovládána. Na rozdíl od klasických ústředen, kde je kaţdému telefonu 

přiřazeno číslo, je v Asterisku číslu přiřazována funkce. Pod pojmem funkce si lze představit 

akci, která má být vykonána (např. přesměrování nebo spojení s daným číslem). Jednomu 
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číslu můţe být takových funkcí přiřazeno hned několik. Dialplan je nejsilnější stránkou 

Asterisku, nejsou zde prakticky ţádné překáţky a je jen na správci, jak bude chtít s hovory 

naloţit (Meggelen, 2007).  

 Základní syntaxe pravidla: 

   exten => name, priority, application 

 První části pravidla je poloţka name. Na tomto místě se zpravidla nachází telefonní 

číslo nebo obecný text, který je většinou SIP telefonů podporován. Pravidlo je pouţito, 

odpovídá-li volané číslo hodnotě name. V praxi se často vyuţívají šablony, které na rozdíl od 

obyčejných hodnot začínají podtrţítkem. Znak X nahrazuje číslici od 0 do 9, Z nahrazuje 

číslici od 1 do 9 a N nahrazuje číslici od 2 do 9. Libovolně dlouhý řetězec lze nahradit tečkou 

(Meggelen, 2007). 

 Funkce se typicky skládá z několika pravidel, které jsou řazeny podle priority. 

Asterisk nejprve zpracovává pravidlo s prioritou 1, potom 2 atd. Ţádné číslo nesmí být 

vynecháno. Aby se předešlo potřebě očíslování celého bloku jednotlivých pravidel, byla 

zavedena speciální priorita s hodnotou n (next). Pomocí ní stačí očíslovat pouze první 

pravidlo a u dalších jiţ uvádět pouze prioritu s hodnotou n. 

  V poslední části pravidla se nachází poloţka application, coţ je příkaz, který se má 

provést. Příkazů existuje celá řada, některé lze spouštět bez parametrů, jiné zase nikoliv. Zde 

je výčet několika nejpouţívanějších: 

 Dial – Aplikace slouţící k vytvoření telefonického spojení.  

 Answer ([ms]) – Vyzvednutí hovoru z vyzvánějícího kanálu. 

 Busy – Vrací volajícímu stav obsazení. 

 Hangup () – Zavěsí hovor a uzavře kanál. 

 Playback (cesta k souboru) – Přehraje daný zvukový soubor. 

 Set () – Nastaví hodnotu proměnné. 

 Echo ([ms]) – Nahrává zvuk z volajícího kanálu a přehrává jej zpátky. Pouţívá 

se zejména pro ověření kvality hlasu.  

 Jednoduchý dialplan by mohl mít tento tvar: 

 [skupina] 

 exten => 200, 1, Answer   

 exten => 200, n, Playback (test)  

 exten => 200, n, Echo ()   

 exten => 200, n, Hangup ()  
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 Asterisk přijme hovor na čísle 200, přehraje informační zprávu s názvem test 

umístěnou v defaultním adresáři, obratem pošle volajícímu zpět do sluchátka jeho vlastní hlas 

a po ukončení hovoru zavěsí. Je vyuţit kontext skupina pro uţivatele spadající do tohoto 

kontextu. Úkolem kontextu je zastřešení více uţivatelů do jedné skupiny, coţ výrazně ušetří 

čas při konfiguraci. Jméno kontextu musí být v rámci celého souboru unikátní (Meggelen, 

2007).  

sip.conf 

 Konfigurační soubor sip.conf obsahuje konfigurace uţivatelů na protokolu SIP. 

Definují se zde jak vnitřní SIP liny tak i vnější (k telefonnímu poskytovateli). Soubor je 

rozdělen na dvě sekce: 

 General – Sekce, jejíţ hodnoty jsou platné pro celý konfigurační soubor. 

 Authenticiation – Sekce, která se definuje pro kaţdého uţivatele zvlášť. 

 V sekci general se definují poloţky nutné pro vstup do veřejné sítě. Tyto parametry 

jsou pro všechny klienty v systému shodné. 

 V uţivatelské sekci jsou definováni jednotliví SIP klienti, kteří můţou být různých 

typů: 

 Peer – SIP klient, kterému Asterisk hovor posílá. 

 User – Na klienta typu user nelze zavolat, slouţí jen pro příchozí hovory. 

 Friend – Typ friend je zároveň user i peer, linku je tedy moţné vyuţívat 

obousměrně. Jde o nejpouţívanější typ pro připojení telefonů. 

2.8.3  Zabezpečení 

 S výhodou konvergence hlasu a dat do jedné datové sítě roste i riziko napadení 

ústředen. Terčem útočníků jsou nejčastěji nedostatečně či vůbec zabezpečené VoIP ústředny.  

Je např. znám případ, kdy hacker, který byl později dopaden, prodával tisíce a tisíce minut 

hovorů, které probíhaly přes napadené a prolomené VoIP ústředny. Majitelé takto napadených 

ústředen se tak v podstatě nedobrovolně stali telefonním operátorem. Tento případ je však ve 

světě VoIP spíše raritou. Obvyklejší variantou je prolomení ústředny a telefonování na čísla 

s vysokou tarifikací, a to většinou do zemí se špatnou právní vymahatelností. Mezi další útoky 

můţe patřit odepření sluţby (DoS útok), coţ má za následek nefunkční sluţbu důvodem 

přeplnění přenosové cesty či odposlechy (Dospiva, 2012).  
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 Existuje několik účinných způsobů jak se proti napadení VoIP systému bránit: 

 Silná hesla – Ústředna musí pouţívat silná hesla, která by měla obsahovat minimálně 

osm znaků (ideálně kombinace malých i velkých písmen, čísel a znaků). Silná hesla 

jsou pravidlem ve všech počítačových sítích. 

 Očekáváné měsíční hovorné – Vhodné je nastavit předpokládanou výši měsíční 

provolávky. V případě, ţe se platba za hovorné přibliţuje stanovené částce, je 

zákazník okamţitě upozorněn daným operátorem. 

 Nastavení práv na volání – Na ústředně je moţné nastavit zahraniční destinace, do 

kterých nebude moţné volat. Operátoři také nabízejí sluţbu blacklist, která zakazuje 

volání na předem definovaná čísla, typicky předvolby s vysokou tarifikací (erotické 

linky, různé typy soutěţí atd.) (Dospiva, 2012).   

 Přiřazení priority VoIP paketům – Proti výše popsaným DoS útokům se lze bránit 

přiřazením vyšší priority VoIP paketům oproti paketům datovým (Dospiva, 2012). 

 Omezení kruhu osob s administrátorským přístupem. 

2.9 Rozhodování 

 Pojem rozhodování označuje sofistikovaný způsob volby nejlepší varianty řešení 

z dostupných variant (Fotr, 2010).  

2.9.1 Vícekriteriální rozhodování 

 „Modely vícekriteriálního rozhodování zobrazují rozhodovací problémy, v nichţ se 

důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií“ (Broţová, 2003, s. 162). Zohlednění více 

kritérií při hodnocení vnáší do řešení problémů obtíţe, které vyplývají z kontroverznosti 

kritérií. Kdyby totiţ všechna kritéria ukazovala na stejné řešení, stačilo pro volbu 

nejvhodnějšího rozhodnutí jediné z nich. Účelem modelů v těchto situacích je buď nalezení 

„nejlepší“ varianty podle všech uvaţovaných hledisek, vyloučení neefektivních variant, nebo 

uspořádání mnoţiny variant (Broţová, 2003).  

 Teorie a model vícekriteriální analýzy se zabývá problémy, jak vybrat jednu nebo více 

variant z mnoţiny přípustných variant a doporučit je k realizaci. Rozhodovatel by měl při 

výběru variant postupovat maximálně objektivně, čemuţ mu slouţí aparát různých postupů a 

metod analýzy variant (Broţová, 2003). 

 V modelech vícekriteriální analýzy variant je dána konečná mnoţina m variant, které 

jsou hodnoceny podle n kritérií. Varianta je konkrétní rozhodovací moţnost, předmět 
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vlastního rozhodování, jsou realizovatelné a nejsou logickým nesmyslem. Varianty musí být 

pečlivě vybrány, aby byly dosaţitelné a aby byly vhodným řešením. Varianty jsou pak 

hodnoceny podle jednotlivých kritérií. Kritérium je hledisko hodnocení variant, můţe být 

kvalitativní nebo kvantitativní a jejich volba je velmi důleţitá. Kritéria musí být nezávislá, 

měla by pokrývat všechna hlediska výběru a přitom jich nesmí být zbytečně velký počet, aby 

řešený problém nebyl nepřehledný. Je-li hodnocení variant podle kritérií kvantifikováno, 

můţou být údaje uspořádány do kriteriální matice Y, viz obrázek 2 – 7 (Broţová, 2003), kde 

prvek yij vyjadřuje hodnocení i-té varianty podle j-tého kritéria (Broţová, 2003). 

 

Obrázek 2 – 7 – Kriteriální matice Y 

 V matici Y sloupce odpovídají jednotlivým kritériím a řádky hodnoceným variantám.  

 Kritéria, podle kterých je vybírána nejvhodnější varianta, jsou dělena podle různých 

hledisek. Podle povahy lze kritéria rozlišit na: 

 Kritéria maximalizační – Při rozhodování je vycházeno z toho, ţe nejlepší varianty 

podle tohoto kritéria mají nejvyšší hodnoty. 

 Kritéria minimalizační – Jsou přesným opakem maximalizačních kritérií. Podle tohoto 

kritéria mají nejlepší varianty nejniţší hodnoty. 

 Kritéria se také liší dle kvantifikovatelnosti: 

 Kritéria kvantitativní – Hodnoty variant podle takovýchto kritérií tvoří objektivně 

měřitelné údaje. 

 Kritéria kvalitativní – Hodnoty variant podle těchto kritérií nelze objektivně změřit, 

velmi často jde o hodnoty subjektivně odhadnuté uţivatelem. V těchto případech se 

pouţívají různé bodovací stupnice nebo relativní hodnocení variant (jedna varianta je 

zvolena jako základ a uţivatel odhaduje procentní vyjádření ostatních variant) 

(Broţová, 2003). 

 Preference jednotlivých kritérií můţe být vyjádřena různým způsobem: 

 Aspirační úroveň kritérií – Hodnota, které má býti alespoň dosaţeno. 

 Pořadí kritérií – Posloupnost kritérií od nejdůleţitějšího po nejméně důleţité. 
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 Váhy jednotlivých kritérií – „Váha kritéria je obecně z intervalu <0;1>, která vyjadřuje 

relativní důleţitost tohoto kritéria v porovnání s kritérii ostatními“ (Broţová, 2003, s. 

165). Součet vah všech kritérií je roven jedné. 

 Kompenzace hodnot kritérií – Je vyjádřena mírou substituce mezi kriteriálními 

hodnotami. 

 Preference kritérií nejsou známy. 

Stanovení vah kritérií 

 Metody stanovení vah kritérií z kardinální informace o jejích preferencích 

předpokládají, ţe je uţivatel schopen a ochoten určit nejen pořadí důleţitosti kritérií, ale také 

poměr důleţitostí mezi všemi dvojicemi kritérií (Broţová, 2003). Nejpouţívanějšími 

metodami této oblasti jsou: 

 Bodovací metoda – Důleţitost kaţdé z variant podle tohoto kritéria je vyjádřena 

určitým počtem bodů v rámci předem určené bodovací stupnice. Smí se pouţívat i 

desetinná čísla a více kritériím je moţné přiřadit stejnou bodovou hodnotu (Broţová, 

2003).  

 Saatyho metoda – Jde o metodu kvantitativního párového porovnávání kritérií. Pro 

ohodnocení párových porovnání kritérií se pouţívá devítibodová stupnice. Expert 

porovnává kaţdou dvojici kritérií a výslednou hodnotu zapíše do Saatyho matice 

(Broţová, 2003). 

 Metfesselova alokace – Metoda, která pro stanovení vah vyuţívá alokaci 100 bodů. 

Kaţdá poloţka je dle její důleţitosti ohodnocena určitým počtem bodů a všechna 

bodová hodnocení musí dohromady dávat součet 100 bodů. 
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3 Analýza současného stavu 

 Tato kapitola se věnuje popisu dané organizace a zadaným poţadavkům na novou 

telefonní síť. 

3.1 O organizaci 

 Historie odborného učiliště v Šilheřovicích sahá aţ do roku 1966, kde byl jako první 

tříletý učební obor vyučován kuchař – číšník. Aţ v devadesátých letech se významně rozšiřuje 

sbor pedagogů a také nabídka učebních oborů (řeznictví a cukrářství). V té době také vzniká 

maturitní studium a s ním tedy i nový čtyřletý obor hotelnictví a turismus. I absolventi 

učebních oborů si od roku 1994 mají moţnost dodělat maturitu díky dvouletému 

nástavbovému studiu. 

 Významným milníkem byl pro školu rok 1996, kdy se stává součástí sítě soukromých 

škol pod názvem Střední škola hotelnictví, gastronomie a sluţeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. a 

stává se součástí skupiny COOP. Škole se v tomto období daří a díky slušnému zájmu 

studentů se rozrůstá o další obory (kosmetika, kadeřník a analýza potravin). K dnešnímu dni 

je moţné vybírat z celkem devíti studijních oborů. 

 Studenti, kteří nebydlí poblíţ školy, mohou vyuţít ubytování na internátu. Ten se 

nachází přímo v budovách školy a poskytuje kapacitu přibliţně 200 osob. Pro takové zájemce 

je připraveno i mimoškolní vyţití jako například zapůjčení kola či 18-ti jamkové golfové 

hřiště s cvičným odpalištěm. 

 Škola v posledních letech začala klást důraz na praxi studentů a to nejen v prostorách 

školy ale pro šikovné jedince i v zahraničních zařízeních. Vedení zapojilo školu do programu 

Leonardo Da Vinci „Jen praxe v ČR uţ nestačí“, kde si vybraní studenti vyzkoušeli například 

obsluhu hostů německého hotelu v Ruhpoldingu během konání světového poháru v biatlonu.    

3.2 Současný stav 

 V roce 2002 byla do školy pořízena pobočková ústředna Panasonic KX-TD816CE 

s kapacitou 32 poboček, která ve škole funguje dodnes. Šlo o jednu z prvních tzv. 

„superhybridních“ ústředen takţe je moţné k ní připojit jak analogové tak ISDN telefony. 

Ústředna nabízí aţ 8 vnějších linek tudíţ současně je moţné vést aţ 8 hovorů mimo 

organizaci.  
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 S postupem času a přijímáním nových pedagogů nastal problém s nedostatečnou 

kapacitou ústředny (další telefony uţ nebylo kam připojit). To bylo vyřešeno koupí dvou 

rozšiřovacích modulů Panasonic KX-TD174X (16SLC). Celková kapacita, se tak navýšila na 

64 přístrojů, coţ je maximum dané ústředny (další přídavné moduly uţ není moţné 

instalovat). Momentálně jsou volné 4 přípojky a vzhledem k tomu, ţe škola uvaţuje o 

otevření dalšího nového vyučovacího oboru, který by znamenal přírůstek nových 

zaměstnanců, je nejvyšší čas uvaţovat o nové alternativě. 

 V současné době škola vyuţívá celkem 4 vnějších linek (vrátnice, ředitelka, sekretářka 

a sklad). Pouze z těchto 4 telefonů je moţné volat mimo vnitřní síť. Pedagogové mohou volat 

jen uvnitř sítě mezi sebou, ven jedině přes vrátnici, kde vrátný zapíše důvod hovoru. Toto 

opatření bylo zavedeno z důvodu sniţování nákladů. Z faktur totiţ není moţné dohledat, kdo 

z vnitřní linky (pedagogů), jak dlouho volal. Faktura s detailním minutovým rozpisem je 

dostupná pouze pro 4 vnější linky. Nejvyuţívanější je linka na vrátnici, kam volá většina 

rodičů svých ratolestí. Hovory zde zvedá vrátný, který přepojí linku na poţadovaného 

pedagoga. Jediná ředitelka školy můţe volat také do zahraničí.   

  

TYP 

TELEFONU 

VOLÁNÍ 

UVNITŘ 

ORGANIZACE 

VOLÁNÍ 

MIMO 

ORGANIZACI 

V RÁMCI ČR 

 

VOLÁNÍ DO 

ZAHRANIČÍ 

ředitelka Panasonic KX-

T7565 (ISDN) 

ano ano ano 

sekretářka Panasonic KX-

T7433 (ISDN) 

ano ano ne 

vrátnice Panasonic KX-

T7565 (ISDN) 

ano ano ne 

sklad Panasonic KX-

T7433 (ISDN) 

ano ano ne 

pedagogové Goldstar 

Worldstar 

(analog) 

ano ano (přes 

vrátnici) 

ne 

Tabulka 3-1 - Přehled současného stavu telefonie v organizaci 
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 Škola vyuţívá pro telefonii sluţeb společnosti Telefónicy O2 (konkrétně tarif O2 

Quantum). Z měsíčních faktur byly zjištěny fixní měsíční náklady ve výši 2 380 Kč bez DPH. 

Ty se skládají z pravidelných měsíčních poplatků za jednotlivé digitální vnější linky, nejsou 

v nich zahrnuty ţádné volné minuty. Tyto náklady musí samozřejmě škola platit i o letních 

prázdninách, kdy je škola prázdná a linky jsou téměř nevyuţívané. Ve školních měsících je 

průměrně protelefonováno 800 – 1 000 minut. Většina hovorů je uskutečňována v rámci 

tuzemských pevných linek.  

 Síť školy obsahuje server (báze Server – client), na kterém je nainstalován operační 

systém CentOS zaloţený na Red Hat Enterprise Linuxu. Topologie sítě je hvězdicová. 

Hlavními funkcemi serveru jsou správa adresářových sluţeb, poštovní server, databázová 

aplikace Bakaláři a záloha dat. Server je připojen k záloţnímu zdroji energie (UPS), který je 

schopen eliminovat krátké výpadky elektrické energie (v řádu několika minut) a případně 

server korektně vypnout. Hardwarové parametry serveru: 

 CPU Intel Xeon E5506 (2,13 Ghz, 4 MB, 2 jádra), 

 4 GB RAM DDR2, 

 HDD 500 GB. 

 Ţákovská a učitelská síť jsou od sebe fyzicky oddělené a pro kaţdou síť je vyčleněn 

samostatný switch. Rozdělení konektivity je řešeno za pomocí routeru technologií bandwidth 

control. Do serveru je přivedena internetová konektivita, kterou zajišťuje firma Mjanik.net. 

Rychlost připojení je přibliţně 20/20 Mbit, která je rozdělena na přenosovou rychlost 10/10 

Mbit jak pro učitelskou síť, tak pro síť ţáků. Je vyuţito technologie 5 GHz MIMO (standard 

802.11n). Vysílací bod je vyhrazen pouze pro školu a vysílač se nachází přímo na střeše 

objektu. Do počítačových stanic učitelů, které se nacházejí v jednotlivých kabinetech, data 

proudí ze switche pomocí kabeláţe UTP 5e.         

 O správu sítě se stará zkušený informatik, jehoţ hlavní doménou jsou databázové 

systémy. Vyučuje zde také předmět informační a komunikační technologie.   

3.3  Požadavky školy 

 Po rozhovorech s vedením a zaměstnanci školy byly na novou telefonní síť definovány 

tyto poţadavky:  

 navýšení kapacity telefonních přístrojů, 

 vyuţití automatických odpovědí v době nepřítomnosti, 
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 moţnost dovolat se přímo jednotlivým učitelům, 

 volání zdarma v rámci školní telefonní sítě, 

 přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo (v dobách prázdnin),  

 povolit volání do ciziny jen pro ředitelku školy, 

 fakturace za hovorné pro kaţdou linku, 

 sníţení nákladů (zejména pravidelných fixních měsíčních poplatků), 

 dveřní vrátník s podporou videa, 

 vyuţití stávající kabeláţe. 

 Při splnění těchto poţadavků by škola ráda zrušila pracovní místo vrátného. Jeho 

hlavní pracovní náplň by totiţ zastoupily funkce nové telefonní sítě. Bude moţné dovolat se 

přímo jednotlivým učitelům a nebude nutné hovory přepojovat a pomocí dveřního vrátníku 

s podporou přenosu hlasu a streamovaného videa bude moci sekretářka sama vpouštět osoby 

do školy.    
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4 Návrh řešení telefonního systému VoIP 

 Tato kapitola je věnována volbě vhodné technologie a návrhu nové telefonní sítě. 

4.1  Volba vhodné varianty 

 Kapacitu stávající ústředny uţ bohuţel není moţné dále navyšovat a nákup novější 

ISDN ústředny neřeší klíčové poţadavky (fakturace za hovorné pro kaţdou linku, sníţení 

fixních měsíčních poplatků a hlavně dveřní vrátník s podporou videa) a tak tato varianta 

nebude dále posuzována. 

   Celkem tedy budou posuzovány dvě alternativní řešení, konkrétně alternativa 

virtuální VoIP ústředny a varianta s vlastním serverem doplněným o platformu Asterisk.  

 Zvolené variantě pak budou věnovány následující kapitoly.  

Virtuální VoIP ústředna 

 Principem této varianty je ústředna, která se fyzicky nachází a je plně spravována 

z datových center jednotlivých operátorů, kteří takovou sluţbu nabízejí. Z těchto datových 

center jsou pak ústředny napojeny do veřejné telefonní sítě. Zákazník tedy ústřednu nevlastní 

ale pouze si ji pronajímá. Jedná se tedy o sluţbu Infrastructure  as a Service (IaaS). 

 Mezi největší výhody patří nízké náklady na realizaci a nulová zodpovědnost uţivatele 

za korektní fungování ústředny (za tu zodpovídá právě provider). Odpadají také starosti 

spojené s výměnou zastaralé ústředny a prostředky za elektrickou energii. Není také problém 

rozšiřovat počet telefonů aţ do maximálního počtu linek pro zvolený tarif. Nevýhodou jsou 

pravidelné měsíční poplatky. 

 O zabezpečení ústředny se stará provider. Pokud by přece jen k nějakému napadení a 

tele-fraudu došlo, tak veškeré takovéto vzniklé náklady je poskytovatel povinen zákazníkovi 

v plné výši uhradit.  

 Největší VoIP operátoři v Česku (Ipex, Fayn, Daktela, Sipnet, Ha-vel) vyuţívají 

hlasový protokol SIP a garantují dostupnost sluţeb aţ 99,9%. Tato dostupnost je bohuţel 

garantovaná jen pro zákazníky vyuţívající zároveň internetové připojení od daného 

poskytovatele.  
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 Ústřednu je moţné konfigurovat pomocí jednoduchého webového rozhraní, kde je 

také moţné zobrazit detailní přehled hovorů jednotlivých linek. Tato technologie umoţňuje 

vyuţívat veškeré funkcionality sluţby VoIP.   

 Rychlost implementace tohoto řešení závisí zejména na konkrétním poskytovateli. Při 

správném definování poţadavků je moţné telefonní sít zprovoznit v řádu několika dnů. 

 Nejzajímavější nabídku v poměru cen a sluţeb nabízí operátor havel. Poplatky za 

pronájem virtuální ústředny a sluţby technické podpory (nastavení přístupových práv, 

připojení zaměstnanců, nastavení směrování hovorů) činí 2 500 Kč měsíčně.  

Vlastní server opatřen platformou Asterisk 

 Tato varianta je zaloţena na vyuţití vlastního serveru, na který je implementována 

open source platforma Asterisk. Touto správně nakonfigurovanou kombinací vzniká 

plnohodnotná VoIP ústředna. Tu je následně nutné napojit pomocí SIP trunku na ústřednu 

jednoho z operátorů.  

 Nevýhodou tohoto řešení je vlastní správa a údrţba celého systému. Kladem jsou 

naopak nulové pravidelné měsíční poplatky. Správu by měl na starosti současný správce sítě, 

který jiţ byl se situací obeznámen a je ochoten se této problematice věnovat. Počet telefonů je 

omezen pouze výkonem serveru a kapacitou switche, který je případně moţné rozšířit patch 

panelem. 

 V tomto případě by tedy jako ústředna poslouţil server školy, který by se zaopatřil 

aplikací Asterisk. Operační systém CentOS, na kterém server běţí je s Asteriskem plně 

kompatibilní.  

 Asterisk skýtá velké moţnosti vyuţití a také nabízí veškeré funkce VoIP, ale čím je 

systém komplexnější, tím více roste potřeba ho kvalitně zabezpečit. Na zabezpečení se uţ ale 

dnes ve velké míře podílí i samotní operátoři a při správně nadefinovaných kritériích je riziko 

tele-fraudu minimální.   

 Rychlost nasazení se odvíjí zejména od počtu poţadavků na telefonní síť a doby 

napojení na ústřednu operátora. Organizace s velkým důrazem na telefonování často 

přecházejí na řešení s Asteriskem fázově a souběţně pouţívají jak analogové tak VoIP 

telefonování. Je tak dostatečný časový prostor na odladění nového řešení. Doba implementace 

by však neměla překročit jeden týden. Konkrétně v tomto případě doba realizace není zásadní, 
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protoţe škola plánuje změny provádět v období letních prázdnin a implementace by v tomto 

případě proběhla.        

4.1.1 Vícekriteriální rozhodování 

 K výběru vhodnější varianty poslouţí vícekriteriální rozhodování. Celkem bylo 

vybráno pět kritérií, podle kterých bude vybíráno. Byly zvoleny jen ty faktory, které jsou u 

jednotlivých variant odlišné. Variabilní náklady a funkce, které obě varianty nabízejí, jsou 

shodné, a proto nebyly do procesu rozhodování začleněny.  

 Jako první kritérium byla zvolena poloţka, která spadá do pořizovacích nákladů a je 

jím jednorázový aktivační poplatek danému operátorovi za přidělení domény a aktivaci 

telefonních čísel. Na základě ceníků tří vybraných operátorů (havel, Daktela, fayn) činí jeho 

průměrná výše ke dni 1. 4. 2014 4 500 Kč vč. DPH pro variantu s virtuální VoIP ústřednou a 

0 Kč pro variantu s Asteriskem. Tomuto kritériu je přidělena nízká váha (0,1) a to z důvodu 

celkového podílu na pořizovacích nákladech, které budou sloţeny zejména z pořízení 

nových IP telefonů.  

 Druhému kritériu je přidělena váha o poznání vyšší (0,4) a jsou jimi pravidelné fixní 

měsíční náklady. Důvodem pro takto vysoko stanovenou váhu je, ţe toto kritérium přímo 

vyplývá z poměrné zásadního poţadavku, který si škola při zadání vytyčila. Opět byly 

porovnány tři nabídky operátoru na trhu (havel, Daktela, fayn) a zprůměrované ceny těchto 

providerů, které jsou platné ke dni 1. 4. 2014. 

 Dalším kritériem je poloţka zabezpečení. Nevýhodou varianty Asterisk je, ţe sám 

správce musí implementovat bezpečnostní prvky typu ochrany před hádáním hesel, nastavení 

limitu hovorů atd. U virtuální ústředny jsou tyto technologie defaultně spuštěny a stačí je 

pouze dle potřeb nastavit. I varianta Asterisk můţe samozřejmě vyuţívat ochranných prvků 

poskytovatele. Další výhodou v této oblasti pro alternativu s virtuální VoIP ústřednou můţe 

být i zničení nebo poškození (např. vyplavení a následný elektrický zkrat) ústředny, kdy se 

virtuální ústředna fyzicky nenachází v prostorách budovy. Váha tohoto kritéria činí 0,2. Pro 

toto kritérium byla zvolena hodnoticí škála s rozsahem 1 aţ 5: 

 1 – výborné, 

 2 – velmi dobré, 

 3 – dobré, 

 4 – dostatečné, 

 5 – nedostatečné. 
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 Rychlosti implementace se rozumí interval od podpisu smlouvy po kompletní předání. 

Realizace můţe být řešena ve velkých podnicích etapově nebo i jako v tomto případě 

jednorázově (Wallace, 2009). Rychlejší je překvapivě nasazení varianty s Asteriskem kdy po 

základní konfiguraci ústředny (zkonzultována se správcem sítě na 4 dny), která je nezbytně 

nutná pro základní zprovoznění telefonie trvá následné napojení dle webových stránek daktela 

ze dne 1. 4. 2014 na operátora jeden aţ dva pracovní dny. Průměrná doba realizace pro 

alternativu virtuální VoIP ústředny, která se u jednotlivých operátorů lehce liší, činí 10 

pracovních dnů. Váha tohoto kritéria je 0,15.   

 Posledním kritériem je správa a konfigurace samotné ústředny. Co se týče prvotního 

nastavování nového telefonního systému tak je daleko jednodušší pouze nadefinovat počet 

telefonních linek a případné omezení pro to kam jednotlivé linky mohou a nemohou volat. U 

porovnávané varianty musí správce celou tuto problematiku i jiné další zachytit a 

implementovat do distribuce Asterisk. Po zprovoznění systému se rozdíly týkající se správy 

ústředny začínají srovnávat. Začlenit nového uţivatele (resp. nové telefonní číslo) je podobně 

časově náročné u obou variant. U varianty Asterisk se tato správa provádí pomocí editace 

konfiguračních souborů systému a u virtuální VoIP ústředny pomocí webového rozhraní, 

které poskytují jednotliví operátoři. Tomuto kritériu je přidělena váha 0,15 a stejné bodové 

hodnocení jako u kritéria zabezpečení (1 aţ 5).     

  

AKTIVAČNÍ 

POPLATEK 

POSKYTO-

VATELI 

(Kč) 

 

PRAVIDELNÉ 

FIXNÍ 

MĚSÍČNÍ 

NÁKLADY 

(Kč) 

 

 

BEZPEČNOST 

(body) 

 

 

 

RYCHLOST 

IMPLEMENTACE 

(dny) 

 

 

 

SPRÁVA 

ÚSTŘEDNY 

(body) 

virtuální 

VoIP  úst. 

4 500 2500 1 10 1 

Asterisk 0 0 3 7 2 

povaha 

kritérií 

min min max min max 

Tabulka 4 - 1 – Porovnání obou variant 

 Do vícekriteriálního rozhodování nebyla zařazena poloţka nákladů na samotné 

zařízení (IP telefony), protoţe jsou u obou variant shodné a jejich výše zatím není známa.  
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 Pro stanovení vah jednotlivých kritérií je vyuţita bodovací metoda, konkrétně 

Metfesselova alokace 100 bodů.   

  

POŘIZOVACÍ 

NÁKLADY 

PRAVIDELNÉ 

FIXNÍ 

MĚSÍČNÍ 

NÁKLADY 

 

 

ZABEZPEČENÍ 

 

 

RYCHLOST 

IMPLEMENTACE 

 

 

SPRÁVA 

ÚSTŘEDNY 

váha 10 40 20 15 15 

normovaná 

váha 

0,1 0,4 0,2 0,15 0,15 

Tabulka 4 - 2 – Rozdělení vah 

Metoda váženého součtu 

 Prvním krokem metody váţeného součtu je vytvoření upravené kriteriální matice. Ta 

by měla mít v tomto případě tento tvar: 











27325004500

110100
Y    

 Ta se následně převede na normalizovanou kriteriální matici R: 











0011

1100
R  

 Posledním krokem této metody je vypočtení dílčí hodnoty funkce uţitku jednotlivých 

variant. Uţitek varianty s virtuální VoIP ústřednou má hodnotu 0,45 a řešení s vlastním 

serverem 0,55. Je tedy zvolena varianta s vlastním serverem s distribucí Asterisk. 

 Celkové vyhodnocení vyznívá lépe pro variantu s vlastním serverem opatřeným 

platformou Asterisk a to hlavně díky nulovým fixním měsíčním nákladům, na které škola 

kladla velký důraz a z toho důvodu byla tomuto kritériu přidělena nejvyšší váha. Nevýhodou 

tohoto řešení je sloţitější implementace, potaţmo konfigurace ústředny. Systému Asterisk pro 

zajímavost důvěřuje i jeden z největších slovenských telekomunikačních operátorů GTS 

Slovakia na jehoţ bázi funguje celá tato společnost. 

4.2 Implementace telefonní sítě VoIP 

4.2.1 Studie proveditelnosti 

 Primárním poţadavkem na korektní fungování VoIP telefonie je dostatečně kvalitní 

internetové připojení. Škola se bohuţel nachází v lokalitě, kde není velká moţnost volby 

poskytovatele, a proto je nezbytně nutné otestovat současné připojení.  
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  Kvalitu hovorů ovlivňují tyto parametry: 

 datová propustnost, 

 ztrátovost paketů, 

 ping (rychlost odezvy), 

 jitter (diference mezi jednotlivými odezvami). 

 Linku je moţné prověřit pouţitím příkazu ping, který bude směřován na konkrétní 

ústřednu VoIP poskytovatele (v tomto případě havel).  

 

Obrázek 4 -1 - Příkaz ping na VoIP ústřednu ha-vel 

 Testování probíhalo na jednom z učitelských počítačů po dobu 60 minut, tak aby 

zachytilo vytíţení učitelské sítě i během přestávky. Výše uvedený obrázek poskytuje jen 

nepatrnou část výsledků, ale v podstatě reflektuje celé hodinové testování. Za celou hodinu 

nebyl ztracen ani jeden paket, odezva nepřekročila 35 ms a maximální jitter činil 17 ms. 

Z tohoto ohledu lze linku označit jako vhodnou pro pouţívání sluţeb VoIP.   

 I kdyţ připojení s přehledem splňuje poţadavky na pouţívání sluţeb VoIP, bude 

vhodné do školní sítě implementovat technologii QoS, která se stará o traffic management a 

umoţňuje nastavit kvalitu přenosu pro data přenášená sítí. Samotní učitelé sice v rámci sítě 

Internet přenášejí minimum objemných dat, ale kupříkladu automatické aktualizace některé 

z aplikací by mohly odezvy značně zhoršit. Implementaci QoS bude věnována samostatná 

podkapitola.    

 Poţadovaná datová propustnost je ovlivňována počtem souběţně probíhajících hovorů 

a volbou kodeku. S volbou kodeku je přímo spjatá i kvalita hovorů. V tomto případě bude 

pouţit nejrozšířenější standard G.711 s vzorkovací frekvencí 8 kHz a rozlišením 8 bitů, 

který podporují všechna VoIP koncová zařízení také operátoři. Z toho vyplývá obousměrný 

datový tok 64 kbit/s pro jednu linku. Při souběţném vyuţití 6 linek (nepředpokládá se vyšší 

počet hovorů v jednom okamţiku) coţ je 10% z celkového počtu telefonů na škole je tedy 
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potřebná šířka pásma 384 kbit/s a to pro oba směry. Pro dveřní komunikátor je třeba počítat 

s šířkou pásma 256 kbit/s, kterou poţaduje video kodek H.323 poskytující dostatečnou 

kvalitu obrazu k rozeznání osob. Datová propustnost stávajícího připojení, která je 

vyčleněna pro učitelskou síť (10/10 Mbit), je tedy dostačující. 

 Nároky na HW jsou úměrně spjaty s počtem souběţně probíhajících hovorů a počtem 

nadefinovaných funkcí, které Asterisk má plnit. Neexistují ţádné oficiální minimální 

poţadavky, ale pro bezproblémové odbavení 10 souběţně probíhajících hovorů postačuje 

jednojádrový procesor o taktu 1 Ghz a operační paměť velikosti 512 MB (Meggelen, 2007). 

Po konzultaci se správcem sítě byl výkon školního serveru vzhledem k jeho současnému 

vyuţití shledán jako dostatečný. V případě potřeby navýšení kapacity linek nebo 

implementace jiné nové úlohy pro server, která není spjata s ústřednou, je moţné jeho 

výkon navýšit koupí přídavné operační paměti, případně investicí do nového procesoru 

(investice v řádu několika tisíc korun).  

 Škola by projekt ráda realizovala během letních prázdnin, nejpozději tedy během dvou 

měsíců coţ je naprosto dostatečný čas, který implementátora nebude nijak limitovat a zbude 

i prostor pro testování nové telefonní sítě během posledních dvou týdnů v srpnu, kdy uţ 

učitelé pracují na obsahu jednotlivých předmětů ve svých kabinetech. Starý telefonní systém 

bude vypnut a demontován aţ po řádném otestování nové sítě. 

 Ve spolupráci se správcem sítě a ředitelkou školy byl pomocí metodologie FMECA 

vypracován plán projektových rizik (tabulka 4 – 3). Jako nepřijatelné bylo identifikováno 

riziko dlouhodobého výpadku elektrické energie. Toto riziko bohuţel není moţné ţádným 

racionálním způsobem ovlivnit a minimalizovat. Vzhledem k zanedbatelnému mnoţství 

dlouhodobých výpadků elektrické energie, které jsou ve většině případů dopředu avizované, 

a je tedy moţné se na ně připravit, bude projekt i přes toto riziko realizován. Za značné bylo 

vyhodnoceno riziko výpadku internetového připojení. Toto riziko je nutné sníţit a to 

zřízením záloţního internetového připojení od jiného neţ současného poskytovatele. 

V případě detekování výpadku primárního připojení se záloţní připojení automaticky 

aktivuje a sluţba VoIP můţe bez problémů fungovat dále.   

 Projekt je tedy jak z technického, tak časového hlediska realizovatelný. 
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Tabulka 4 – 3 – Analýza rizik
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4.2.2 Globální analýza a návrh telefonní sítě 

 Do stávající struktury sítě (hvězdicová topologie, báze Server – client) nebude nutné 

nijak zasahovat.  

 Všechny místnosti, ve kterých se nacházejí telefonní přístroje, jsou vybaveny 

zásuvkou s dvěma konektory RJ-45. Ve většině kabinetů sedí učitelé dva a oba konektory jsou 

jiţ tedy obsazeny. Vést další UTP kabely ze switche jen pro VoIP telefony by bylo pracné a 

časově náročné. Řešením jsou IP telefony s podporou reţimu switch a dvěma Ethernet porty. 

Do jednoho portu tedy povede UTP kabel ze zásuvky a druhý port bude opět krátkým UTP 

kabelem propojen s daným počítačem zaměstnance. Switch školy bohuţel nepodporuje 

technologii PoE a tak budou telefony napájeny ze zásuvek elektrické sítě. 

 Otevírání vchodových dveří a identifikaci osoby u nich stojící bude řešit IP vrátník 

s integrovanou kamerou, který bude instalován u hlavního vchodu školy ve výšce zhruba 

180cm a bude zapojen rovněţ do switche. Sekretářka školy pak pomocí IP telefonu 

s podporou videa bude moct s danou osobou mluvit, vidět ji a případně ji vpustit do objektu 

školy.  

 Hovory bude obsluhovat server školy, který se po instalaci a potřebné konfiguraci 

aplikace Asterisk stane plnohodnotnou telefonní ústřednou. Ta poté bude napojena na 

některou z ústředen VoIP poskytovatelů. Operátor poskytne blok čísel a kaţdý zaměstnanec 

bude mít své jedinečné telefonní číslo a bude moţné se mu přímo dovolat bez nutnosti 

přepojování (to samé platí pro odchozí hovory). Telefonní náklady budou dostupné on-line 

kdykoliv během měsíce a to pro kaţdé telefonní číslo zvlášť. 

 Ústředna bude proti podvodnému volání na účet volajícího zabezpečena providerem 

pomocí nadefinovaných mechanismů (černá listina telefonních čísel, povolené IP adresy a 

očekávané měsíční hovorné). 

 V případě výpadku primárního internetového připojení, router automaticky systém 

přepojí na záloţní řešení, bez toho aniţ by si toho zaměstnanci všimli a telefonie tak zůstane 

v provozu. Nastane-li v systému technická závada, bude nejprve vhodné zkontrolovat 

fungování samotné sítě LAN, jestli se nefunkčnost projevuje jen u jednoho zaměstnance a 

následně zkontrolovat stav serveru. V případě obou nefunkčních internetových připojení či 

poskytovatele SIP trunk je nutné volat helpdesk jednotlivých společností. 
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4.2.3 Konfigurace ústředny 

 Instalaci Asterisku na server je moţné provést staţením instalačního souboru z webu 

výrobce (asterisk.org) nebo příkazem zadaným prostřednictvím shellu: 

# yum install asterisk asterisk-configs --enablerepo=asterisk-11  

Tento příkaz nainstaluje distribuci Asterisk v její zatím nejaktuálnější verzi 11. Po dokončení 

instalace je v adresáři /etc/asterisk vytvořeno něco přes 50 souborů s výchozím nastavením, 

které je moţné dle potřeby upravovat a tím ústřednu konfigurovat.  

 Konfiguraci je moţné provádět buď pomocí grafického rozhraní přes webový 

prohlíţeč, nebo úpravou textových souborů, které jsou automaticky vygenerovány po 

instalaci. GUI sice usnadňuje konfiguraci vnitřních linek, ale pro pochopení hierarchie 

jednotlivých konfiguračních souborů a sloţitější nastavování je rozhodně vhodné provádět 

změny ručně v konzoli Asterisku. 

sip.conf 

 V první řadě je nutné nadefinovat jak vnitřní, tak i veřejné linky (k providerovi) 

telefonní sítě a to v rámci souboru sip.conf. Ukázka nastavení vnitřních linek:    

[janda] 

type = friend 

secret = 9%Oi24/ 

userid = Libor Janda <100> 

callerid = Libor Janda 

host = dynamic 

context = ucitele 

 

[mechova] 

type = friend 

secret = 85é0Ok 

userid = Marie Mechova <101> 

callerid = Marie Mechova 

host = dynamic 

context = reditelka 

 Aktuální konfigurace nastavuje dvě vnitřní linky. Jedním z nich je nastavení vnitřní 

linky pro ředitelku školy se jménem mechova. Parametr friend = type umoţňuje linku 

pouţívat jak pro příjem, tak i pro odchozí hovory. Poloţka host s parametrem dynamic 

specifikuje dynamickou IP adresu. Parametr callerid pak zajišťuje přehlednou identifikaci 

volajícího na displeji IP telefonu. Parametr secret definuje hesla jednotlivých linek. V rámci 

zabezpečení je vhodné pouţít silná hesla. Heslo se pak nastavuje jednorázově v konkrétním IP 

telefonu a uţivatel s ním vůbec nemusí přijít do styku. Účet ředitelky školy se od ostatních liší 

parametrem context, který definuje, do jakých destinací je moţné se s danou linkou dovolat. 
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 Nyní je potřeba jednotlivé linky pomocí providera propojit s bránou do veřejné 

telefonní sítě a zajistit tak komunikaci s okolním světem: 

[general] 

register => 393005100@sip002.havel.cz/393005100 

 

[havel100] 

type = friend 

host = sip004.havel.cz 

userid = Libor Janda <100> 

defaultip = 217.66.161.5 

fromuser = 393005100 

fromdomain = sip004.havel.cz 

disallow = all 

allow = g.711 

secret = 9%Oi24/ 

context = incoming 

canreinvite = no 

 Zde je ukázka definice veřejného telefonního čísla napojeného na poskytovatele havel. 

Poskytovatel typicky přidělí poţadovaný blok čísel a samozřejmě také údaje o jeho síti. 

Parametry userid a secret se musí shodovat s nastavením vnitřních linek. Parametr allow 

definuje kodek, který bude pouţíván (v tomto případě G.711). 

extensions.conf 

 V tomto konfiguračním souboru se nachází dialplan ústředny. Oproti klasickým 

ústřednám, kde je kaţdé číslo přiřazeno telefonu, je v Asterisku číslo definováno jako seznam 

příkazů k vykonání (Meggelen, 2007). Musí být také definována posloupnost těchto příkazů. 

Kaţdý extension má tento tvar: 

exten => name,priority,application 

 Pod poloţkou name se zpravidla nachází telefonní číslo či šablony, které umoţňují 

jedním pravidlem ošetřit celou skupinu hodnot. Priorita určuje pořadí zpracování jednotlivých 

příkazů a application příkaz, který má být proveden (Meggelen, 2007).  

[ucitele] 

exten => 100,1,Dial(SIP/janda) 

exten => _XXXXXXXXX,1,Set(393005100 = janda) 

exten => _XXXXXXXXX,n,Dial(SIP/00420${EXTEN}@havel) 

exten => _1XX,1,Set(393005100 = janda) 

exten => _1XX,n,Dial(SIP/00420${EXTEN}@havel) 

 V kontextu ucitele budou umístěny veškeré telefonní čísla kromě ředitelky. První 

extension zajišťuje volání v rámci školy mezi vnitřními linkami. Druhý příkaz skládající se ze 

dvou částí (v prvním kroku nastaví dané číslo a v druhém spojí na vybraný kanál a nastaví 

parametry spojení) vyuţívá šablony a zajišťuje volání na všechna devítimístná čísla v rámci 
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ČR. Poslední dvě pravidla umoţní volat i na trojmístná čísla začínající jedničkou (150, 155, 

158). Volání na jiná čísla nebudou umoţněna. Tuto konfiguraci je nutné provést pro všechna 

telefonní čísla.  

 Kontext reditelka bude doplněn o pravidlo, které umoţní volání do ciziny: 

[reditelka] 

exten => _00XX.,1,dial(SIP/${EXTEN}@havel)  

 Jedním z poţadavků školy bylo i vyuţití automatických odpovědí v době 

nepřítomnosti zaměstnanců. Tento poţadavek je moţné vyřešit pomocí vytvoření nového 

dialplanu. Ten by mohl mít následující tvar: 

[ucitele] 

exten => 100, 1, Answer   

exten => 100, n, Playback (prazdniny)  

exten => 100, n, Hangup ()  

 Asterisk přijme hovor na čísle 100, přehraje informační nahrávku s názvem prazdniny 

informující o nepřítomnosti daného zaměstnance, která bude umístěna v adresáři 

/var/lib/asterisk  a po přehrání zprávy hovor zavěsí. Tento dialplan je samozřejmě moţné 

vyuţít i pro kontext reditelka. 

IP vrátník 

 IP vrátník funguje stejně jako SIP uţivatel, který můţe streamovat video do IP 

telefonu. Díky plné kompatibilitě dveřního systému s telefonní ústřednou Asterisk není 

poţadováno ţádné doplňující zařízení. Konfigurace vrátníku probíhá pomocí webového 

rozhraní. 
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Obrázek 4 – 2 – Konfigurace IP vrátníku 2N 

 Klíčem ke správnému fungování IP vrátníku v kombinaci s poţadovaným IP 

telefonem je tzv. spárování, tedy nastavení stejného User ID jako v konfiguračním souboru 

sip.conf (v tomto případě 300). Proxy adresa je adresa daného poskytovatele.  

 Výše popsané nastavení dvou klíčových souborů (sip.conf a extensions.conf) bylo 

ověřeno v domácích podmínkách a za pouţití pouhých dvou linek ale je plně funkční a 

nemělo by být problém ho v ostrém provozu pouţít. Konfigurace jednotlivých souborů je 

poměrně intuitivní a ukázky kódů zde popsané by měly budoucímu implementátorovi pomoct 

ústřednu uvést v ţivot. Asterisk samozřejmě skýtá obrovské mnoţství dalších funkcí a je jen 

na potřebách školy zda je bude chtít v budoucnu zavést a vyuţívat.   

4.2.4 Quality of Service 

 Z důvodu konvergence dat i hlasu do jedné datové sítě vzniká boj o šířku pásma. 

Nedostatečná šířka pásma a ztráty můţou způsobovat výpadky nebo nesrozumitelnost hlasu. 

Tyto nešvary je moţné velkou měrou eliminovat implementací politiky QoS s mechanismem 

DiffServ. Architektura Differentiated Services je schopna rozeznat pakety a následně je 

kategorizovat a přiřadit jim poţadovanou prioritu. Z hlediska chování je postavena na 

myšlence preferování určitého provozu před jiným. Technologie QoS bude implementována 

na školním switchi TP-LINK TL-SG3424, který mechanismus DiffServ v jakési zjednodušené 

formě oproti Cisco produktům umoţňuje nastavit. Pro konfiguraci QoS je nutné provést tyto 

tři základní kroky: 
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Stanovení požadavků na výkonnost sítě  

 Prvním krokem je stanovení poţadavků na výkonnost sítě pro různé typy provozu. 

Nejdůleţitějším typem provozu tedy bude hlasový provoz. Zpoţdění v jednom směru nesmí 

být vyšší neţ 100 ms, jitter nesmí překročit 30 ms a ztrátovost paketů nanejvýš 1 %. 

 Dalším aplikací je obrazový provoz, který je také důleţitý ale méně neţ hlas. Dojde-li 

k výpadku obrazu, na telefonním přístroji sekretářky školy, stále bude moţné komunikovat 

hlasem. Maximální odezva, jitter a ztrátovost paketů jsou shodné s hlasovým provozem. 

 Posledním typem je pak zbylý datový provoz. Jednotlivé datové aplikace by měly být 

roztřízeny do předdefinovaných tříd provozu, ale k tomu by bylo nutné daleko hlouběji 

sledovat vnitřní provoz školní sítě, coţ není cílem této práce.  

Kategorizace provozu 

 Druhým krokem je roztřízení provozu do specifických kategorií (tříd): 

 malé zpoţdění – hlasový provoz (DSCP 46), obrazový provoz (DSCP 

32), 

 nízká priorita – ostatní provoz. 

 

Obrázek 4 – 3 – DSCP Priority 

 Obrázek 4–3 znázorňuje konkrétní nastavení switche školy po implementaci politiky 

QoS. Do menu DSCP Priority se vstupuje přes webové rozhraní switche (QoS → DiffServ → 
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DSCP Priority). Tento síťový prvek společnosti TP LINK definuje priority jednotlivých 

provozů pomocí Class of Service na stupnici 1-7, kde 7 značí nejvyšší prioritu. Hlasovému 

provozu (DSCP 46) byla přidělena nejvyšší priorita CoS 7, obrazovému provozu pak CoS 6. 

Dokumentace QoS  

 Po úspěšné implementaci je vhodné politiku QoS zdokumentovat a zpřístupnit ji všem 

uţivatelům sítě. Cílem dokumentace je popsat jak se s jednotlivými aplikacemi nakládá. 

Pokud by si někdo stěţoval například na pomalé stahování většího objemu dat, je moţné ho 

na tuto dokumentaci odkázat.   

4.2.5 Zabezpečení ústředny 

 Je nutné ústřednu vhodně zabezpečit proti útočníkům a eliminovat riziko podvodného 

volání na účet volajícího a vyvarovat se tak vysokým účtům nejčastěji za hovorné do ciziny. 

Provider havel nabízí bezpečnostní mechanismy slouţící k ochraně právě před takovýmito 

hrozbami. Poskytovaní těchto sluţeb je bezplatné ale je nutné je u providera aktivovat a 

nadefinovat poţadované parametry. První z těchto sluţeb je stanovení očekávaného měsíčního 

hovorného. V tomto případě bude vhodné nastavit částku 2 000 Kč měsíčně. V případě, ţe 

dojde k překročení této sumy (vyhodnocení probíhá v reálném čase), bude poskytovatel 

neprodleně kontaktovat ředitelku, zda provoz skutečně odpovídá reálnému vyuţití sluţby. 

Druhým ochranným prvkem je nastavení IP adresy, z které budou hovory uskutečňovány. 

Posledním mechanismem je pak sluţba blacklist, která omezuje volání na některá čísla. Bude 

vhodné blokovat čísla začínající trojčíslím 900, 906 a 909. 

4.3 Investice 

 V této části je pro novou telefonní síť vybrán vhodný HW, avšak škola je ze zákona 

povinna vypsat na tento nákup výběrové řízení. Jde tedy pouze o doporučené poloţky, které 

se ještě mohou změnit. Všechny ceny jsou platné ke dni 28. 3. 2014 a jsou převzaty od 

plzeňské firmy lan-shop. 

 IP telefony 

 Pro sekretářku školy byl vybrán IP telefon Well V530 mezi jehoţ hlavní přednosti 

patří 7“ LCD obrazovka s rozlišením 800x480 pixelů, která ve spojení s IP vrátníkem 

poskytne velice slušnou kvalitu obrazu. Přístroj nabízí jednoduché ovládání a moderní vzhled. 

Samozřejmostí je podpora reţimu routeru (NAT a DHCP server) a technologie DiffServ. Jeho 

cena činí 7 229 Kč vč. DPH. 
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 Pro ostatní zaměstnance padla volba na model Well SIP-T22P. Záměrně byl vybrán 

telefon stejné značky, coţ urychlí školení jak s přístroji zacházet. Tento model je vybaven jen 

monochromatickým displejem, který však bude pro potřeby zaměstnanců plně dostačující. 

Cena činí 2 386 Kč vč. DPH. 

 IP vrátník 

 Trh s IP vrátníky není příliš velký a jeden z mála výrobců nabízející osvědčené 

produkty je česká firma 2N Telekomunikace a.s. Jako optimální se pro potřeby školy jeví 

model Helios IP Vario s integrovanou kamerou a dvěma tlačítky. K výrobku je určitě vhodné 

dokoupit zápustnou stříšku, která jej ochrání před deštěm. Cena včetně zápustné krabice je 

17 783 Kč vč. DPH.  

Položka Množství Cena za kus Cena celkem 

IP telefon Well V530 1 ks 7 229 Kč 7 229 Kč 

IP telefon Well SIP-T22P 60 ks 2 386 Kč 143 160 Kč 

IP vrátník Helios IP Vario 1 ks 15 190 Kč 15 190 Kč 

zápustná krabice pro 

vrátníky IP Helios Vario 

1 ks 2 593 Kč 2 593 Kč 

spojka RJ45-RJ45 1 ks 45 Kč 45 Kč 

UTP kabel 5e, 10m 1 ks 100 Kč 100 Kč 

Celková cena   168 317 Kč 

Tabulka 4 - 4 - Cenová kalkulace 

   Celkové jednorázové náklady na realizaci projektu tedy činí 168 317 Kč. Pro IP 

vrátník bude vyuţito UTP kabelu, který obsluhoval počítač na vrátnici a nebude jiţ potřebný. 

Je jen nutné ho zhruba o deset metrů prodlouţit a to pomocí spojky RJ45-RJ45. Nebude tak 

nutné sloţitě zasahovat do stávajících lišt. Správce školy se postará o připevnění zápustné 

krabice a IP vrátníku na zeď.  

 Největší poloţku činí šedesát IP telefonů pro zaměstnance, s kterou je samozřejmě 

moţné hýbat. Pokud by na projekt nebyl vyčleněn dostatek financí, je moţné tento model 

zaměnit za některý z levnějších typů. V úvahu připadá model Well 3195IF jehoţ hlavním 

nedostatkem je absence PoE (v dohledné době se předpokládá nákup nového PoE switche a 

v případě zavedení této technologie by tak bylo nutné opět kupovat nové IP telefony) a horší 

ovládání. Po dalších stránkách splňuje všechny poţadavky. Jeho cena činí 1 285 Kč vč. DPH 

a celkově by se tak ušetřila částka 66 060 Kč. 
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4.3.1 Návratnost investice 

 Jedním z poţadavků zadavatele je i výpočet návratnosti investice. Vyúčtování bylo 

zprůměrováno z třech měsíčních vyúčtování (říjen – prosinec 2013). Ceny obou operátorů 

(O2 a havel) vycházejí z jejich oficiálních webových stránek a ceníků a jsou platné ke dni 15. 

3. 2014 a jsou uváděny vč. DPH. 

 O2 Quantum VoIP havel 

 Množství Sazba Sazba celkem Cena Cena celkem 

EuroISDN30 4 595 Kč 2 380 Kč - Kč - Kč 

pevná linka 800 1,09 Kč 981 Kč 1 Kč 900 Kč 

mobilní síť 100 4,29 Kč 429 Kč 1 Kč 100 Kč 

zahraničí – zóna 0 50 2,99 Kč 150 Kč 1,30 Kč 65 Kč 

Celkem   3 940 Kč  1 065 Kč 

Tabulka 4 – 5 – Porovnání telekomunikačních nákladů 

 Z tabulky, která porovnává stávající tarif O2 Quantum s novým VoIP řešením od 

společnosti havel byla vypočtena měsíční úspora ve výši 2 875 Kč. Od této částky je ještě 

nutné odečíst měsíční poplatky za záloţní internetové připojení. Jediná technologie, která je 

mimo Wi-Fi dostupná je ADSL. Sluţbu s nejlepším poměrem cena/výkon poskytuje operátor 

Wia. Rychlost linky je 8 Mbit / 0,5 Mbit (maximální moţná v této lokalitě) a měsíční paušál 

včetně sluţby veřejné IP adresy činí 501 Kč vč. DPH (bez nutnosti pevné linky). Aktivace 

stojí 1 Kč. Ceny jsou čerpány z kompletního ceníku firmy Wia a jsou platné ke dni 15. 3. 

2014. Roční úspora oproti stávajícímu řešení tedy činí přibliţně 27 498 Kč (s tím, ţe by 

nebyly uskutečněny ţádné hovory o letních prázdninách). Další nemalá úspora se týká zrušení 

pracovního místa vrátného. Informace o přesné výši jeho mzdy bohuţel škola nemůţe sdělit a 

bude proto kalkulováno s aktuální minimální měsíční hrubou mzdou (8 500 Kč).  

Celkové náklady na investici = náklady na investici / roční úspora nákladů v důsledku 

investice = 168 317 / 129 498 = 1,3 roku (přibližně 16 měsíců) 

 Doba, za kterou úspory z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici, 

tedy činí 16 měsíců. U řešení s levnějšími modely IP telefonů by pak doba návratnosti 

investice činila pouhých 9 - 10 měsíců.   
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4.4 Zhodnocení navrhovaného řešení 

 Vzhledem k závaţným nedostatkům stávající telefonní sítě, jakými jsou zejména 

vysoké fixní měsíční náklady, a nemoţnost připojení dalších telefonů je nejvýhodnější 

investovat čas, úsilí a finance do vybudování telefonní sítě zcela nové.  

 Funkci ústředny nové telefonní sítě plní stávající server školy doplněný o distribuci 

Asterisk. Výhodou tohoto řešení jsou široké moţnosti konfigurace, které je moţné průběţně 

dle poţadavků na ústřednu měnit. Nevýhodou je vlastní správa a niţší zabezpečení před 

napadením ústředny a případným podvodným voláním na účet volajícího. Tato hrozba 

vysokých účtů je v co nejvyšší moţné míře v koordinaci s providerem eliminována 

mechanismy typu černá listina čísel, povolené IP adresy a očekávané měsíční hovorné.  

 Schopnost dovolat se rovnou z veřejné telekomunikační sítě na kteréhokoliv 

zaměstnance školy bez nutnosti přepojování a IP vrátník v kombinaci s moderním IP 

telefonem doplněným o LCD displej umoţní škole zrušit pracovní místo vrátného. V řeči čísel 

úspora ve výši 8 500 Kč měsíčně.  

 Celková investice řešení činí 168 317 Kč. Stávající kabeláţ momentálně vyuţívaná 

pro Ethernet poslouţí jako náhrada původních telefonních dvojlinek. Ty po zprovoznění nové 

telefonní sítě bude moţné ideálně při rekonstrukci školy (z důvodů sníţení nákladů) odstranit. 

Investovat nebude nutné ani do centrálního prvku (server) sítě. Zde jsou tedy náklady nulové. 

Doba návratnosti investice činí 15 měsíců.  

 Varianta splňuje všechny poţadavky, které si škola stanovila. 

 Jako zajímavá investice do budoucna se jeví switch s podporou PoE technologie. Bylo 

by tak moţné IP telefony napájet přímo pomocí UTP kabelů a v předem stanovené době 

automaticky vypnout napájení portů a ušetřit tak náklady za elektrickou energii. 
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5 Závěr 

 Cílem této diplomové práce byl návrh řešení nové telefonní sítě včetně volby 

technologie a zhodnocení moţných úspor na střední škole.  

 V první fázi práce byl zmapován současný stav telefonie a datové sítě školy. Byly 

představeny dvě moţné varianty řešení, konkrétně virtuální VoIP ústředna, kterou zákazník 

nevlastní ale pouze si ji pronajímá a alternativa zaloţená na vlastním serveru opatřeným open 

source distribucí Asterisk. Pomocí vícekriteriálního rozhodování za předem specifikovaných 

kritérií a jejich vah byla jako vhodnější zvolena alternativa zaloţená na architektuře vlastního 

serveru opatřeného distribucí Asterisk. Následovala implementace vybrané varianty, která 

mimo jiné zahrnovala studii proveditelnosti, návrh řešení a také konfiguraci samotné ústředny 

dle nadefinovaných poţadavků školy. Nechybí ani základní bezpečnostní doporučení. 

V poslední části je pak vybráno vhodné vybavení a vypočtena doba návratnosti investice 

projektu. Tímto postupem byly splněny hlavní cíle práce. 

 Doufám, ţe vynaloţené úsilí nebude zmařeno a tento sumář dat, shrnutý v této 

diplomové práci, bude uveden v ţivot pomocí realizace tohoto projektu. Pevně věřím v jeho 

funkčnost a přínos pro uţivatele. 
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TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít (§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím 

s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 
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