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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá úpravou a optimalizací metropolitní sítě pro potřeby 

lokálního internetového poskytovatele, který požaduje implementaci  IPTV do stávající 

topologie. Práce je rozčleněna na část teoretickou, část analýzy současného stavu a část 

návrhu sítě. V teoretické části se zabývám problematikou audiovizuálních služeb, 

specifiky IPTV, zabezpečení kvality služby a architekturou sítě. V následující části 

analyzuji současný stav technologií ve firmě, její cíle a požadavky na úpravu. Závěrečnou 

část tvoří návrh sítě, kde využívám nabyté znalosti k optimalizaci a úpravám v topologii a 

výběru vhodných síťových prvků. 

Klíčová slova: IPTV,  QoS, sít, multicast, protokol 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the adjustment and optimization of the metropolitan network 

for a local Internet provider, which requires the implementation of IPTV to the existing 

topology. The diploma thesis is divided into a theoretical part, analysis part of the current 

state and part of network design. The theoretical part deals with the issue of audiovisual 

services, the specifics of IPTV, security, quality of service and network architecture. The 

following section analyzes the current state of technology in the company, its goals and 

requirements for the organization. The final part consists of network design, where I use 

the acquired knowledge to optimize and modify the topology and selecting the 

appropriate network elements. 
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1. Úvod 

Možnosti použití počítačových sítí se neustále rozrůstají. V současné době čím dál tím 

víc nahrazují různorodou infrastrukturu služeb, které fungují v odlišném formátu 

poskytování služby. Typickým příkladem je VoIP technologie, která zdatně konkuruje 

zavedeným telekomunikačním firmám a vytlačuje jejich nabízené služby, jako je pevné 

telefonické připojení. Srovnatelným sektorem, který zažil obdobnou revoluci, je oblast 

rádiového vysílání, kdy firmy příjem svého signálu začaly nabízet prostřednictvím 

internetu. Logickým krokem bylo pokusit se transformovat podobným směrem i platformu 

pro příjem televizního vysílání. Kritickým faktorem pro realizaci byla až donedávna 

nedostatečná šířka pásma pro přenos obrazu ve vysokém rozlišení a vysoká cena 

přenosového distribučního řetězce.  

S rozvojem gigabitových optických sítí padl i tento problém. Pro tuto specifickou 

oblast byla vytvořena služba IPTV, což je systém, kde služba digitální televize je 

poskytována skrz Internet Protocol na heterogenní síťové infrastruktuře. IPTV je tedy 

zkratkou pro Internet Protocol Television a jejím úkolem je plnohodnotně konkurovat 

běžnému DVB-T, kabelovému a satelitnímu vysílání.  

Cílem této diplomové práce je implementace vhodné infrastruktury pro IPTV do 

stávající topologie lokálního internetového poskytovatele. Touto firmou je společnost 

ABCXYZ.CZ s.r.o., která poskytuje připojení internetu pro koncové uživatele a firmy 

v okolí města Orlové. Její další aktivitou je prodej nové a repasované výpočetní techniky 

pro firemní sektor. Firma vyžaduje optimalizaci sítě pro provoz služby IPTV. IPTV 

zprostředkovává televizní vysílání skrz IP protokol v rámci počítačové sítě. Nutné je tedy 

zmapovat současný stav technologií ve firmě, nastudovat reálie technologie IPTV, 

navrhnout úpravy topologie počítačové sítě a nasazení IPTV služby.  

Jako základ technologie, na které bude služba IPTV služba provozována bylo vybráno 

hardwarové a softwarové vybavení firmy Cisco Systems, Inc., která je celosvětovým 

lídrem v oblasti síťových služeb. Mimo jiné je aktivním zprostředkovatelem vzdělávacích 

programů Cisco Academy pro síťové specialisty, které mají své pobočky na tuzemských 

vysokých školách. Výběr této technologie je požadavkem ze strany samotné firmy. 

Inovace stávající sítě je předběžně naplánována v horizontu jednoho kalendářního roku, 
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kdy budou po dokončení realizace vzájemně koexistovat nejméně dvě logické topologie 

sítě. A to jedna pro poskytování IPTV a druhá pro internet a doplňkové služby. Výsledkem 

úprav sítě bude další alternativa pro příjem digitální televize pro koncového uživatele, jež 

by měla být finančně výhodnější než konkurenční možnosti. 

 V rámci práce se budu zabývat návrhem a zakomponováním inovačních prvků do 

existující sítě, sestavením adresního plánu, vzdálenou správou síťových prvků, realizací 

zabezpečení a redundancí spojů.  
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2. Metodická východiska a nástroje 

2.1 Audiovizuální služby 

V oblasti audiovizuálních služeb se staly populárními aplikace na bázi videa a 

televize, jež jsou poskytovány skrz technologie Internetu. Nejzřejmější je to u 

telekomunikačních společností, které se snaží kompenzovat snižující se výdělky na 

tradičních trzích hlasových a datových služeb. Dá se ovšem konstatovat, že pro nové 

telekomunikační společnosti je trh audiovizuálních služeb velmi vzdálen, protože nemají 

jiné zkušenosti z praxe, než ty, které se týkají transparentního přenosu TV signálu.  

Výsledkem je, že telekomunikační společnosti jsou postaveny před zcela novou business 

problematiku, ve které se musí zaměřit hlavně na koncového uživatele služeb. 

Telekomunikační společnosti se musí tedy naučit jak spravovat obsah, aby mohly 

poskytnout atraktivní nabídku, která by byla schopna soupeřit na trhu se stávajícími 

provozovateli DVB-T, kabelového a satelitního vysílání. Audiovizuální služby jsou trhem 

s velkým rozsahem a rozmanitou poptávkou po službách, který není nutné od základu 

teprve vybudovat. Kabeloví provozovatelé jako první nabízejí tzv. trojitou službu (Triple 

Play), obsahující vedle rychlého přístupu k Internetu také video či programy televize a 

hlasovou telefonii [9]. Důležitou otázkou je, zbývá-li na něm dost místa pro nového 

poskytovatele. Na to lze najít odpověď po zhodnocení třech východisek: 

 Klesá ochota spotřebitelů dívat se na televizi, protože nová generace stále více 

využívá internetu a jiných digitálních platforem 

 Výnosy z TV vysílání nejsou velké a konkurence není zanedbatelná 

 Nasazují se nové technologie, které kombinují televizi a internet a vytvářejí 

postupně nový trh 

IPTV služba bude úspěšná pouze v případě, pokud se bude schopna odlišit od 

existujících zprostředkovatelů vysílání v kvalitě a inovativních myšlenkách. IPTV by teda 

měla být zřízena jako nadstandardní služba, která bude definovat nové televizní standarty. 

Může využít vazby na audiovizuální internetové nástroje a být tak obohacena o webové 

stránky videoklipy, vyhledávání a chaty, které mohou být vestavěny do internetového 

vysílání. Jen takto bude mít IPTV smysl jako nové médium, které budou moci odběratelé 

ovládat, kdekoliv se jim naskytne možnost dostat se k programům a videím [3].  
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2.1.1 Digitální televize 

V současnosti existují dva modely jak zprostředkovat digitální TV. Jedná se o 

jednosměrné vysílání, používané současnými zprostředkovateli televizního signálu a 

obousměrné vysílání používané provozovateli IPTV [3]: 

 Jednosměrný model – všechny televizní kanály jsou multiplexovány a 

současně zasílány simultánně skrz přenosové médium na přijímače. Odběratelé 

si musí naladit programy, které chtějí sledovat. Tento model byl přejat 

pozemními, kabelovými a satelitními operátory. 

 Obousměrný model – každý z kanálů je přenášen samostatně v IP paketu a to 

pouze těm odběratelům, kteří si o něj zažádali. Tento model spoléhá na sadu 

internetových protokolů je však složitější nasadit, nicméně je flexibilnější a 

umožňuje vývoj nových interaktivních aplikací. 

2.1.2 IPTV – internet a televize 

IPTV se skládá z přizpůsobivé kombinace dvou hlavních prvků, souboru IP protokolů 

a digitální televize [3]: 

1. IP soubor protokolů je zodpovědný za složení TV signálu, který bude 

směrován z ústředí do uživatelského doběrného místa. IP protokol také 

zprostředkovává interaktivní vlastnosti mezi účastníkem, sítí, službou a 

zprostředkovatelem obsahu. 

2. Digitální televize je zodpovědná za zvuk, video, kompresi a přenos dat ve 

formátech dle definovaných standardů, jako je např. MPEG, který řídí rozlišení 

obrazu a sestavení programu. 

 

Zásadní je objasnit, že v současnosti je nemůže veřejný internet poskytovat v reálném 

čase televizní vysílání. Důvodů pro to je několik. Internet je především síťová služba 

založená na technologii BEST EFFORT, která neposkytuje žádné záruky, že data budou 

doručena s přednostní prioritou dle garantované úrovně QoS. Dalším důvodem je to, že 

není běžně k dispozici dostatečná šířka pásma pro standardní, nebo HD vysílání. Minoritní 

postavení pak mají některé protokoly a technologie multicastingu, které nejsou příliš 
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používány. Podkladová síť po IPTV distribuci musí být konvergovanou sítí, IP-centrickou, 

se zpřístupněným QoS a založena na multicastingové distribuci a doručování televizního 

signálu. Tento požadavek mohou v současnosti splnit pouze soukromě spravované IP sítě. 

2.1.3 Výhody a nevýhody IPTV 

IPTV nabízí sadu zajímavých možností díky kombinaci digitální televize a 

internetovým vlastnostem, jako je interakce mezi účastníky, sítí a zprostředkovateli služby. 

Zásadním benefitem je možnost využití služby pro přehrání pořadu zpětně (time-shift), 

získání video pořadu na požádání (VoD), možnost přijímat vysílání s více zvukovými 

stopami v různých jazycích, možnost vytvořit si vlastní televizní program, přístup 

k elektronické poště skrz TV a používání elektronického programového průvodce 

(EPG) [19]. Velmi silnou oblastí, která nabízí mnoho příležitostí pro poskytovatele je na 

míru přizpůsobitelná reklama, která bude mít silnější dopad díky přesnému zacílení na 

daného zákazníka. Bude mu tedy vybírán reklamní obsah na základě jeho oblíbených 

pořadů, případně interakcí s IPTV službou. Na IPTV také nepůsobí negativně atmosférické 

vlivy, které mají dopad na DVB-T vysílání. 

Nicméně v modelu IPTV existuje i pár nezanedbatelných slabin s kterýma je nutno 

počítat. Jelikož se jedná o poměrně novou službu, tak je nutné brát zřetel na nezralé 

technologie, které vyžadují prémiový obsah, jehož pořízení může být velmi nákladné jak 

na straně poskytovatele, tak na straně účastníka. Rozhodující jsou i jiné stránky, které 

negativně ovlivní zavedení IP jako je různorodost uživatelů, nedostatek zkušeností a 

znalostí o přístupových sítích a provozní problémy ve sdílené topologii sítě [9]. Pokud 

dojde k nesprávnému zhodnocení možností, pak se může business ocitnout v ohrožení. 

Děje se tak především prostřednictvím silného a zakořeněného TV trhu, kde jsou služby 

nabízeny v levných balíčcích.  
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Obr. 1: Tradiční vysílací model s nulovou interakcí versus IP TV model 

 

Zdroj: [3] 

2.1.4 Audiviovizuální modely služby 

Tabulka 1 

Typ služby 
Rozlišení 
obrazu Dostupnost Zařízení Interakce Výhody Nevýhody 

Kino Maximální Fyzický přesun Projektor +Plátno žádná 
sociální událost, 

nejnovější tituly 

cena, časová 

náročnost 

Video půjčovna Vysoké Fyzický přesun DVD+TV 

ovládání 
přehrávání, 

bonusový 

DVD obsah 

velký archív, 

soukromí 

cena, časová 

náročnost 

Komerční Digitální 

TV 
Běžné 

Bezdrátový, 

Kabelové, TDT 

Antenna + TV + set-

top box 
žádná 

mnoho 

zprostředkovatelů 

reklamy, slabý 

obsah 

Satelitní TV Běžné Satelitní 
Parabola + SATBOX 

+ TV 
žádná prémiový obsah instalace 

IPTV Vysoké 
Kabel, optika, 

FTTX 
STB+TV/PC 

podobná 
internetu, 

skupina 

uživatelů 

flexibilita, všechny 

možnosti 
instalace, cena 

Mobilní TV Nízké 
Licencované 
bezdrátové 

Mobilní terminál Vysoká Mobilita 
prozatím 

nerealizováno 

Internet TV Nízké Internet Internet+ PC Vysoká žádná specifická síť QoS, slabá nabídka 

Zdroj: [3]  

Nesmíme zapomenout, že existují právní předpisy, které mohou striktně omezit 

využívání klasických lineárních služeb. Typickou lineární službou je televizní vysílání. 

Jedná se o omezující obsah a práva duševního vlastnictví. Nelineární služby jsou 

podrobeny podobnému omezení, ale můžou využívat oblast s menšími restrikcemi, pokud 

jde o politiku, náboženství, násilí nebo obsah pro dospělé. Nicméně v jistých regionech lze 
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tuto politiku libovolně poupravit na základě místních tradičních zvyklostí. Toto se týká 

především ukládání streamovaného obsahu na úložná média.  

Obr. 2: Architektura, pro audiovizuální služby IPTV, VoD a PVS. 

 

Zdroj: [3] 

2.1.5 Zavedení televizních služeb 

Proces zavedení audiovizuálních služeb je velmi specifický a při nesprávném postupu 

i velmi náročným, proto je nutné k němu přistoupit uvážlivě a po jednotlivých krocích [3]: 

1) Definice obchodního modelu  

Zahrnuje analýzu trhu a konkurence, abychom byli schopni definovat klíčové 

parametry služby a velikost trhu. 

2) Design architektury 

Definuje které uzly a zdroje jsou potřebné v každé síti, přičemž zahrnuje stranu 

přínosu, agregace a přístup do sítě. 

3) Definice služby 

Služba musí být popsána z hlediska rozlišení obrazu, kódovacích a dekódovacích 

standardů, formátu snímků, zapouzdření a video profilů. 

4) Schválení vybavení 

Jakmile je známý business model, je nutné vybrat typy serverů, síťových uzlů a 

koncových zařízení, které budou nejlépe vyhovovat technickým požadavkům a 

rozpočtu. 

5) Uvedení sítě do provozu 
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Zavedení infrastruktury do provozu vyžaduje ověření kontinuity IP adres a 

výkonnosti sítě, aby bylo umožněno správcům vytvořit trasy a definovat 

multicastové uzly, které budou řídit směrování a správu kvality. 

6) Poskytování služby 

Vybavení video serverů a účastnických zařízení musí být zapojeno 

s nainstalovanými aplikacemi, které budou schopny ověřit výkon konektivity 

konec-konec a schopnosti sítě pro poskytování různorodých služeb videa ve 

skutečných provozních podmínkách.  

7) Zajištění služeb 

Provozovaná služba může být ovlivněna celou řadou problém, které mohou změnit 

výchozí stav definované kvality služby. Nezbytné proto najít je a vyřešit problémy 

způsobující špatnou kvalitu obrazu u zákazníků. 

2.2 Definice obchodního modelu pro IPTV 

IPTV vyžaduje zcela novu architekturu, která bohužel nemá vždy jednotné řešení 

podle předem definované šablony. Obchodní model je způsob jak forma dosahuje svého 

hlavního cíle a tím je zisk. V úvahu připadá několik variant jako je model poskytnutí 

služeb zdarma a po vytvoření uživatelovy závislosti na službě je zpoplatnit. Tento způsob 

je výhodný pro finančně silné společnosti, které chtějí získat co nejvíce potencionálních 

zákazníků. Další možností model, který vyžaduje platbu za využívání služby a to formou 

měsíčního paušálu, nebo přímo za množství použití dané služby (vhodné u VoD). Jako 

nejvhodnější alternativa se jeví druhá možnost, kdy IPTV služba bude nabízena za 

výhodných podmínek stávajícím uživatelům internetového připojení. Zároveň je vhodné 

zvážit možnost poskytnutí IPTV služby zdarma na omezenou pro nové odběratele. Tímto 

krokem získá poskytovatel konkurenční výhodu na trhu a značný vliv na finální rozhodnutí 

uživatele. Zákazníkům budou nabízený odlišené balíčky dle jejich předplatného primárně 

zaměřené na sportovní kanály, filmové kanály nebo programy pro děti. 

Jako úspěšný v IPTV sektoru se dosud prokázal přístup STOF (Service, technology, 

organization and finance), který je definován jako síť spolupracujících organizací, které 

vytvářejí a zachytávají hodnotu nových inovativních služeb. Skládá se ze 4 domén: 

doména služby, doména technologie, finanční doména a doména organizace. 
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Tabulka 2: Kritické designové volby v různých scénářích 
Scénáře Obří 

telekomunikační 

operátoři Konkurence Omezení trhu Návrat na začátek Domény 

Servisní Bundling Odlišení obsahu 
Přidaná hodnota 

služby 
  

Technická 
Dostatečná šířka 

pásma 

přenos založený na 

IP 

přenos založený na 

IP 

QoS, dostupnost 

služby 

Organizační 
Horizontální 

integrace ve firmě 

spolupráce s 
tvůrcem obsahu, 

uživatelsky 

garantovaný obsah 

    

Finanční 
Agresivní cenová 

politika 
Vyvážené náklady 

Porozumění 

případné ztrátě 

zisku, flexibilní 
ceny 

Synergický efekt 

Zdroj: [3] 

Abychom dosáhli kýžených výsledků ve všech oblastech, je nutné naplánovat a 

nasadit novou architekturu uváženě dle parametrů, které jsou závislé na stavu trhu a 

dostupnosti zdrojů. Použijeme tedy obchodní model, jenž vyžaduje platbu za využívání 

služby. Model se zabývá následujícími parametry[3]: 

 Charakteristika obrazu 

Definuje kvalitu videa dle rozlišení v pixelech a počtu zobrazovaných snímků za 

sekundu. Obecně se dá říct, že pro lepší kvalitu videa potřebujeme větší šířku 

pásma a tím i kvalitnější vybavení. 

 Počet programů 

Provozovatel si vybírá složení programů, které bude poskytovat koncovým 

odběratelům. Všechny z programů musí být dostupné každému zákazníkovi. 

 Investice a rozpočet 

Dá se říct, že klíčovým aspektem jsou vždy finanční možnosti, hodnota byznysu 

na trhu a čas, ve kterém se vrátí vložené investice. IPTV by sama o sobě neměla 

jít do cenové války proti TV vysílání, protože jako dvousměrná TV služba 

potřebuje odpovídající množství nové infrastruktury, což se bohužel doráží ve 

vyšších provozních nákladech. 

 Počet odběratelů 

Kritériem musí být při plánování nové infrastruktury i počet uživatelů a jejich 

očekávaná hustota v místě nasazení. Výhodnější je budovat infrastrukturu 

v městské oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost získání nových zákazníků. 
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2.2.1 Zakončovací síť 

Zakončovací síť, nebo taky Head-end síť je místo kde jsou programy kódovány, 

komprimovány, multiplexovány a nakonec přenášeny v IP paketech. Audio a video obsah 

je typicky komprimován za využití MPEG kodeků, které definují parametry pro přehrávání 

a pak jsou přenášeny skrz IP sítě v multicastových nebo unicastových adresovacích 

módech.  

2.2.2 Distribuční síť 

Distribuční síť má za úkol rozvést audiovisuální signál skrze regionální a metropolitní 

sítě až k místům kde je služba IPTV dosažitelná pro koncové zákazníky. Skládá se 

z vysokokapacitního jádra, spolupracujícího s protokoly RTP a RTS, které musí zajistit, 

aby byl přenesen každý IP paket, bez toho aby byly negativně ovlivněny kvalitativní 

parametry sítě. IP multicast je metoda, kterou mohou být rozeslány informace na více uzlů 

nebo hostů ve stejnou dobu.  

Distribuční sítě jsou IP centrické založené na Ethernetovém rámci, který je 

zodpovědný za agregaci. Agregaci spojů ošetřuje norma IEEE 802.3ad [8]. Díky tomu je 

možné využít inženýrské nástroje jako MPLS a VPLS. O udržení vyhovující kvality 

signálu se stará politika Diffserv. Pro ni byly definovány 3 základní kategorie chování 

v rámci skoku [8]: 

 Urychlené předávání (Expedited Forwarding)- požadované chování pro daný typ 

služby  

 Zajištěné předávání (Assured Forwarding) – zajišťuje přenos datagramů IP sítí 

garantovanou rychlostí 

 Základní služba (Best Effort)- vhodná pro datové přenosy 

  

2.2.3 Přístupová síť 

Přístupová síť pokrývá zhruba první kilometr, který zajištuje spojení mezi 

poskytovateli služeb a účastníkem. K dispozici je několik technologií jako ADSL2, 
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VDSL2, FTTC, FTTB, FTTH a WiMAX. Jejich výběr závisí na parametrech jako: šířka 

pásma, vzdálenosti a finančním rozpočtu.  

FTTB 

Technologie Fiber To The Building je v České Republice velmi používané řešení, 

které má mnoho výhod i specifik:  

 Nákladově efektivní řešení 

 Nabízí dobrou propustnost a mohou být využity maximální limity pro  

upstream a downstream 

 Nabízí mnoho portů pro připojení zákazníků 

 Podporuje IPv6 

 Používané přístupové prvky (Edge Layer) bývají L2 switche rozmístěné v 

budovách (sklep, půda, chodby nebo jiné společné prostory) a dále k 

zákazníkovi vedou jednotlivé UTP kabely (strukturovaná kabeláž v topologii 

hvězda [16] 

 Nutnost lepšího zabezpečení přístupové sítě. Nutné je využít přepínače se 

základními bezpečnostními funkcemi 

 

V současné době jsou účastníci schopni přijímat pouze 2-3 kanály současně, a to jen 

v případě že mají velmi dobrý přístup do sítě, jinak jsou odkázáni pouze na jeden kanál. 

Využívá se tedy požadavku na přepínání funkcí, který je dostupný v rodině IGMP 

protokolů, aby bylo možné oznámit, který program je vybrán k příjmu.  

2.2.4 Hierarchický model sítě 

Při návrhu LAN je vhodné využít hierarchický model, který je zpravidla lépe 

spravovatelný a rozšiřitelný [15]. Dle něj je síť rozdělena na 3 vrstvy. Každá z vrstev je 

použita k jinému účelu. Vrstvy jsou vůči sobě v hierarchickém stavu. Nejvyšší vrstvou je 

páteřní vrstva. Pod ní je distribuční vrstva a nejnižším stupněm je přístupová vrstva.  

 Páteřní vrstva (Core) se stará o propojení s Internetem. Hlavní požadavek je 

u ní kladen a redundanci spojů a zařízení.  
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 Zatímco distribuční (Distribution) vrstva transportuje data z nižší úrovně a 

předává je do vrstvy páteřní. Zpravidla odděluje data pomocí VLAN, čímž 

dojde k oddělení broadcastových domén.  

 Přístupová vrstva (Access) slouží k připojení účastnických zařízení. 

 

Hierarchický model má řadu výhod [15]: 

 rozšiřitelnost (scalability) – snadné přidání dalších zařízení  

 redundance – zpravidla na distribuční a páteřní vrstvě vytváříme redundantní 

spoje, které v případě nutnosti nahradí jiný, přerušený spoj. 

 výkon (performance) rychlosti vyšších vrstev návrhu by měly být vyšší, aby 

byly maximalizovány rychlosti v Access vrstvě .  

Obr. 15: Hierarchický model 

 

Zdroj: [15] 

 bezpečnost (security) – pomocí „port security“ lze na přístupové vrstvě řídit, 

která zařízení se do sítě (ne)mohou připojit; na distribuční vrstvě pak lze řešit 

komplexnější bezpečnostní politiky pomocí Layer 3 přepínačů 

 spravovatelnost (manageability) – na každé úrovni by měly přepínače 

vykonávat stejnou funkci 

 údržba (maintainability) – šetření finančními prostředky. Především nákupem 

levnějších zařízení do nižších vrstev modelu 
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2.2.5 Účastnický přístup 

Na konci přenosové cesty dosáhnou IP pakety odběratelského místa ve formě video 

streamu. Účastník potřebuje pro přehrávání signálu set top box a TV nebo osobní počítač. 

Nicméně lze použít i jiné zařízení jako jsou PDA, tablety, nebo mobilní přehrávače. 

Interakce mezi odběratelem a sítí probíhá pomocí protokolů jako je IGMP pro výběr 

kanálu IPTV, nebo protokolu RTSP pro správu VoD aplikací. Set top box je centrálním a 

nejdůležitějším prvkem na odběratelově straně. Set top box v sobě integruje modem, 

dekodér, PC a klávesnici/dálkový ovladač [9]. Měl by být dostatečně flexibilní, aby byl 

vylepšitelný, jakmile je nutné začít používat nové normy nebo standarty. Některé ST 

podporují více než jeden kompresní algoritmus a jiné mají vestavěný disk pro nahrávání 

videa. Funkce set top boxu jsou tedy velmi významné pro rozvoj podnikání a musí být 

brány v úvahu ve všech strategických plánech na rozvoj IPTV byznysu. 

2.3 Aplikace televizních a video služeb 

2.3.1 IPTV Protokoly 

Hlavním cílem konvergovaných sítí je podpora různorodých datových a 

multimediálních aplikací na běžně používané infrastruktuře. Je to pouze záležitost 3. 

a 4. vrstvy Referenčního modelu ISO/OSI[8]. Na těchto vrstvách najdeme protokol IGMP, 

který podporuje přepínání kanálů IPTV. Dalším protokolem, který se zde vyskytuje je 

RTSP, který nabízí video služby, které jsou ovšem vymezeny výhradně pro službu video-

on-demand.  

2.3.2 Video-on-demand služby 

Tyto služby se podstatně odlišují od živého vysílaní IPTV, protože vyžadují ustavení 

unicastového spojení bod-bod mezi serverem a klientem. Tímto způsobem je odběrateli 

umožněno vybrat si jaké video uložené na serveru chce interaktivně sledovat.  

V zásadě existují dva typy implementací [3]:  
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1) Steamované video-on-demand – jedná se o službu v reálném čase, kdy video je 

přenášeno přímo ze serveru do TV. Transport jet tedy podobný jako v případě 

IPTV. Je vyžadována velká šířka pásma a výpočetní kapacita.  

2) Stahovatelné video-on-demand – video je před stažením nejdříve uloženo na 

lokální úložiště u zákazníka, předtím než je ho umožněno přehrát. 

2.3.3 Služby osobního nahrávání videa (PVR) 

Služby osobního nahrávání videa nabízí uživatelům větší volnost při sledování TV. 

PVR dovoluje uživateli najít a specifikovat uživateli program pro nahrávání z EPG pod 

řízením poskytovatele [9]. Každý uživatel má k síti připojený vlastní nahrávací disk, na 

kterém může libovolně nakládat s daty ve chvíli, kdy to uzná sám za vhodné.  

 

Používané protokoly a formáty 

V historickém vývoji TV vysílání bylo použito mnoho technologických postupů pro 

šíření signálu, ale až s příchodem digitálního vysílání se začaly využívat implementace 

pomocí striktně definovaných protokolů, které umožnily sloučit velmi rozdílné systémy 

televizního vysílání v různých geografických regionech.  

2.3.4 Analogové vysílání 

Dnes již téměř vymizelým typem distribuce signálu je analogové vysílání, postupně 

dochází k jeho útlumu ve všech lokalitách.  

2.3.5  Digitální vysílání 

Logickým vývojovým krokem po analogovém vysílání byla digitalizace. Tato 

modernizace přinesla snadnější kontrolu, uložení a distribuci multimediálního obsahu. 

Další výhodou bylo i zjednodušení řízení kvality signálu až k místu konečného odběratele.  

Digitalizaci přesně popisuje ITU-R doporučení BT.601 [20] pro převod analogového 

YUV signálu do digitalizovaných 720 vzorků jasu a 360 vzorků barevnosti na jeden řádek 

vysílání. Vzorky se stávají pixely, které tvoří výsledný obraz, který je překreslován 

rychlostí 25 snímků za sekundu [3]. V současnosti jsou nasazovány formáty 720p, 1080i a 
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1080p s formátem obrazu 16:9. Obraz 720p je rozdělen na 720 řádků zobrazovaných 

neprokládaně a bývá na televizních přijímačích označován logem „HD Ready“. U obrazu 

1080i je přítomno 1080 řádků ale na rozdíl od 720p zobrazuje sudé a liché řádky zvlášť. 

Nejkvalitnější zobrazovací mód standartu je 1080p, kdy jsou snímky vykreslovány 

neprokládaně a tedy všechny řádky jsou zobrazeny najednou. Televizní přijímače jsou 

označeny logem „Full HD“ [10]. 

2.3.6  Zvukové a obrazové kodeky 

Existuje mnoho specifikace kodeků pro audiovizuální signály, které se používají 

k definování kódování, komprese a proudu audiovizuálního obsahu. Pracovní jádro kodeku 

pracuje dle ISO modelu, který je zodpovědný za vývoj videa, zpracování zvuku, kompresi 

a standarty pro doručování digitálního příjmu a doplňkových funkcí. Typickými zástupci 

nejpoužívanějších kodeků jsou: 

 

 MPEG (Moving Pictures Expert Group) zahrnuje skupinu norem kompresních 

technik pro digitální video a audio [9]: 

 MPEG-1 – používá se pro kompresi audio/video záznamů na nosičích CD-

ROM. Komprese dat he výpočetně náročnější než dekomprese. Lze dosáhnout 

kompresního poměru 1:50. 

 MPEG-2 - se uplatňuje v přenosech pro kabelovou televizi a jako podpora 

technologie DVD. Také podporuje kódování prokládaných snímků s rychlostí 

přenosu nad 6 Mbit/s. 

 MPEG-4 – je určené pro digitální televizní přenosy, interaktivní grafické 

aplikace, web a zejména pro multimediální komunikační systémy mobilních 

typů. 

 SMPTE VC-1 – video kodek od společnosti Society of Motion Picture and 

Television Engineers (SMPTE) a jeho implementace lze najít ve Windows Media 

aplikacích. Má velmi podobné rysy jako MPEG-4, ale umožnuje snazší integraci 

hybridními PC-TV zařízeními [3].  
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2.3.7  Komprese videa pomocí MPEG kodeku 

Kodek MPEG snižuje velikost proudu videa kompresí, aby zvýšil využití úložných 

disků nebo snížil náročnost na šířku pásma. Bezztrátovou kompresí nedochází k degradaci 

kvality, bohužel je to vykoupeno většími nároky hardware na zpracování videa při samotné 

tvorbě nebo při přehrávání. Při kompresi videa se využívají především 4 techniky: 

 Prostorové zpracování, nebo intraframe kódování, které používá diskrétní 

kosinové transformace (DCT) k odstranění objektů které lidské oko nedokáže 

zachytit. 

 Časové zpracování, které hledá opakovaně použité prvky mezi po sobě 

následujícími snímky. Tato technika zároveň předpovídá přesun výseku obrazu 

a zároveň předpokládá, že části obrazu můžou být stejné jako ty jako u 

předchozího snímku. 

 Proměnlivá délka kódu (VLC), která používá kratší enkódování pro snížení 

velikosti. 

 Kódování délky za běhu – odstraňuje velké sekvence nulových dat, aby snížilo 

délku digitálního proudu. 

Schéma pro generování MPEG streamu 

Běžné soudobé programy mají pouze jednu obrazovou a jednu zvukovou stopu a ta 

navíc bávají sloučeny do jednoho datového toku. Ovšem můžeme se setkat i s jinými 

kombinacemi, jako jsou více jazykové programy, které nesou několik audio stop, z kterých 

si lze libovolně vybírat. Totéž leze aplikovat u vybraných kanálů, které slouží k přenosu 

živých koncertních nebo sportovních přenosů, kdy si divák na základě svých preferencí 

může vybrat, z které kamery bude pořad sledovat. Nicméně pořád jde o schéma, které 

vzniká přímo v TV studiu a interaktivita není nijak vysoká.  

Pro jeden zdrojový signál je možné vygenerovat dva druhy datových toků: 

programový tok (PT) a transportní tok (TT). Jde o dva formáty stejné struktury. PS 

se využívá u DVD a Blue-Ray technologie, zatímco TS je určen pro přenos skrz pevné, 

satelitní či IP sítě. Schéma toků lze vidět na obrázku 3. 

Obr. 3:  Schéma datových toků:  



17 
 

 

Zdroj: [3] 

Vznik signálu pro IPTV systém: 

1. Výstup z kamery je analogový multimediální signál, který se skládá z video a 

zvukového toku. 

2. Enkodéry provedou kodifikaci pomocí MPEG techniky. Výstup každého 

jednotlivého toku a audio, video a data se nazývá elementárním proudem (ES)  

3. Následně pak paketizéry provedou rozdělení každého přijatého toku, přidá se 

hlavička PEH (paketizovaná hlavička základního proudu)  

4. Multiplexer složí všechny základní proudy definované pro každý program do 

běžného transportního toku (TS), který je schopný přenášet pakety o velikosti 

188 bytů, které nevlastní obsah ES. 

5.  TS se rozdělí pro vytvoření IP nebo UDP paketů, které mohou být mapovány 

na RTP. Po streamování audiovizuální informace jsou pakety nasměrovány a 

distribuovány skrz síť ať do místa určení.  

6. Jakmile je paket doručen do set-top-boxu musí se provést všechny předchozí 

operace v obráceném pořadí. Jen tak je možné získat z paketů signál, který 

bude zobrazen a reprodukován. 

2.3.8 Distribuce a doručení paketů 

V konvergovaných sítích pro IPTV se používá multicastový provoz pro distribuci 

IPTV signálu. Multicasting je adresovací režim, který umožní doručit IPTV, tak aby byla 
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uspořena co nevětší šířka pásma a zpracovací kapacita, kterou by neodkázaly ušetřit 

režimy unicastu a broadcastu. Broadcast každého programu do všech uzlů v síti by 

způsobil okamžité zahlcení linek. Oproti tomu unicastový provoz se používá pro službu 

VoD, která funguje na podobném principu jako internet. Tímto způsobem se musí vždy 

navázat spojení bod-bod mezi serverem a účastníkem. Z důvodu možného přetížení sítě 

nelze Unicast použít pro vysílání IPTV v reálném čase, kdy by velké množství uživatelů 

chtělo sledovat v jeden čas ten stejný kanál. IPTV server směřuje televizní datagramy 

směrovače, který je schopen směrovat multicastem do ostatních distribučních směrovačů: 

tak se datagramy dostanou na všechny počítače, které jsou asociovány s multicastovou 

skupinou. 

Protože v sítích je omezená šířka pásma, je limitován i počet IPTV programů, které může 

účastník přijímat v jednu dobu. Limit je možné částečně obejít pomocí efektivnějších 

kompresních algoritmů, ale toto není optimální řešení. Proto je nutné, aby přepínací funkce 

kanálů nebyla prováděna až u zákazníka, ale už na straně sítě. Aby bylo možné naladit 

kanál, musí účastník být součástí multicastové skupiny, která zasílá data pomocí IGMP 

protokolu. IGMP protokol byl navrhnut pro nejužitečnější využití šířky pásma při 

současném přístupu na omezený počet kanálů IPTV. 

2.4 Poskytování služeb 

Cílem poskytovatele je nabídnout službu zákazníkům minimálně v kvalitě, která je 

srovnatelná se stávajícím stavem, nebo ještě lépe v kvalitě která předčí zažitý standart. 

IPTV je velice citlivé na snížení propustnosti signálu v síti, negativní vliv se projeví 

okamžitě a může zhoršit kvalitu zkušeností zákazníka (QoE). Výsledkem je pokles příjmů, 

plné vytížení zákaznické linky a možný přechod ke konkurenčním řešením pokud se potíže 

opakují. 

Kvalita zkušeností (QoE) vyjadřuje měřítko jak je se službou spokojen samotný 

zákazník. Nevypovídá však nic o technologické pokročilosti služby.  

2.4.1  Poruchy v síti 

Síť internet má už ve svém samém principu problémy s korektním doručováním 

rozdílných aplikací, které vyžadují QoS. IP architektura tedy vyžaduje doplnění o některé 
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prvky, které podpoří bezproblémový běh IPTV. Na počátku je nutné stanovit vstupní 

politiku, aby bylo možné spravovat různé potřeby při řízení toku dat. Konečným cílem je 

správně definovat QoS politiku aby každá aplikace měla pro sebe vyhrazeny nezbytné 

zdroje, ne však větší než je nezbytné to pak vede k chybám při dalším rozšiřování sítě. 

Požadavky pro každý typ aplikace se různí, zvláště pak IPVT a VOIP vyžadují přísnější 

kontrolu proti ztrátě, chybovosti nebo zpoždění paketů.  

Existuje dokonce doporučení, které přesně vymezuje jak má vypadat kontrola QoS 

v IP síti. Je to velmi striktní doporučení ITU-T Y.1541, [24] jehož naplnění je poměrně 

obtížné dosáhnout. Nejčastějšími defekty v síti jsou tzv. anomálie a selhání. 

 

 Anomálie – menší nedokonalosti jako jsou bitové chyby, které nezpůsobují 

přerušení služby. Není tedy nutný okamžitý zásah servisního pracovníka, pokud 

se výskyt chyby razantně nezvýší. V opačném případě se z anomálie stává selhání 

a to už je potřeba okamžitě řešit. 

 Selhání – závada služby přetrvává a systém neplní očekávané funkce nebo 

nefunguje samotná IPTV služba. V případě že je systém nastaven v režimu 

shovívavosti k chybám, pak musí být implementován ochranný mechanismus, 

který umožní přejít na alternativní zdroje napájení, alternativní cesty, síťové uzly 

nebo podsítě, které umožní obnovení služby. Často bývá nezbytný lidský zásah. 

2.4.2 Zajištění služby 

Abychom systematicky dosáhli požadované kvality IPTV signálu musíme začít 

s rozdělením zajištěním služby do několika skupin, které budou zahrnovat místo, proces 

nebo pozici kde se událost vyskytla [3]: 

 Obsahové chyby – jde o události, které se vyskytly na straně přispívající sítě 

(Contribution network). Díky sledování ústředních zařízení můžeme 

vyhodnotit kvalitu a rozhodnout, kde se stala chyba. 

 Síťové poruchy- požadavky na kvalitu komunikace jsou učeny podle 

parametrů ztrátoy paketů (packet loss), zpoždění (delay) a kolísání zpoždění v 

síti (jitter) [9]. 
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 Transakční poruchy- obousměrnost, která je typická pro IPTV je závislá 

především na protokolu IGMP. Ten se stará o řízení přepínání a o kontrolu 

RTSP toku pro VoD. Problémem v tomto případě je zpoždění, nebo dokonce 

úplné potlačení funkcionality. 

 Transportní události- přenos dat, který je založen na MPEG TS nebo na RTP, 

je základem pro distribuci, synchronizaci a dekódování audiovizuálních 

proudů. Jakákoliv událost na této úrovni může narušit schopnost dekódovat 

programy. 

2.5 Signalizace 

V Triple Play sítích signalizace řeší především nalezení správného QoS rámce, 

vyhledání ideálních přepínacích a směrovacích mechanismů. Signalizace řeší i problém 

poskytnutí služby a to pomocí 2 přístupů. Prvním je přístup dle ITU-T, popsané 

v doporučeních dle H.323 [23]. Další řešení nabízené v IETF používá SIP protokol [3]. 

Tyto řešení nejsou navzájem kompatibilní, protože jsou základním kamenem pro dvě 

naprosto odlišné multimediální IP architektury, což nezahrnuje pouze jeden protokol, ale 

mnoho dalších částí, které musí korektně spolupracovat. Některými z protokolů, které jsou 

vystaveny a IP multimediální architektuře jsou RTP, RTSP, MGCP nebo Megaco 

protokoly [3]. Některé z nich můžeme nalézt jak u SIP tak u H.323 [23]. 

2.5.1 RTP protokol 

RTP (Real-time transport protocol) přenáší digitalizované částí informací v reálném 

čase [9]. RTP poskytuje užitečné zatížení (payload), typové označení, sekvencováni a 

nakonec nepodstatnější payload timestamping. RTP je navrhnuté pro přenos časové 

informace spolu s daty. Vyznačování provozu časovými značkami umožnuje přečasovat 

přijaté data s časováním ze zdroje s dostatečnou přesností. Pakety se mohou v síti ztratit i 

z důvodu přetížení a chyb vzniklých při přenosu. RTP pro to poskytuje své řešení a sice 

přidává do proudu posloupnost čísel. Tyto čísla následně slouží k identifikaci, která říká 

jaké a kolik paketů bylo ztraceno při přenosu. Důležitou vlastností je i zaměření RTP na 

identifikaci užitečného zatížení (payload). RTP sděluje přijímači jaký typ dat je přenášen 

v užitečném zatížení a kolik dat bylo již zakódováno. Datové toky RTP paketů jsou 
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obvykle doručovány skrz nespojový protokol UDP. Přičemž výhody a nevýhody tohoto 

řešení jsou již předem dané, protože UDP není spolehlivý protokol, který by zabraňoval 

chybám a umožňoval QoS. Z toho plyne nemožnost znovu přenášet ztracená data a je 

nutná implementace dopředné korekce chyb (FEC). 

2.5.2  RTCP – Real-time Control Protocol 

RTCP poskytuje zpětnou vazbu ohledně kvality přenosového zdroje [9]. Účelem 

RTCP protokolu je především doplňovat RTP protokol ve třech nejdůležitějších oblastech. 

Jde o poskytování zpětné vazby ke kvalitě přenosu, přenos persistentních identifikátorů pro 

RTP zdroje a provádění nezbytné kontroly session. Všechny tyto funkce je nutné mít 

implementované pro multicastové vysílání a je nejvýše doporučené mít je k dispozici, i pro 

všechny ostatní aplikace. 

2.5.3  SIP Session Initiation Protocol 

SIP protokol je určený pro navazování interaktivních relací zahrnující nejrůznější 

média včetně hlasu a videa [9]. Jeho cílem vytvořit, udržovat a odstranit sezení (session) 

mezi uživateli v IP síti. Protokol může být použit s jakýmkoliv typem session, ať už jde o 

videokonference, instant messaging nebo telefonii. Primárním cílem protokolu je umožnit 

sezení pro komunikaci v reálném čase v Internetu. 

2.6 IP Multicasting 

Různorodé požadavky na služby v Internetu přinesly do sítí multicasting. 

Nejtypičtějším případem použít multicastu je emailová komunikace, kdy problém 

multicastového doručování je řešen na straně SMTP protokolu. Cesty v síti k různým 

příjemcům služby jsou chápany směrovačem jako rozdílné směrovací cesty. V současnosti 

je ovšem situace jiná a model, který funguje v případě emailu, nelze použít pro aplikace 

Triple Play sítí, protože není správně škálovatelný a dostatečně jednoduchý pro použití 

v reálném čase. Pro použití v Triple Play je třeba nasadit multicasting již v sítové vrstvě, 

proto je nezbytné, aby i mezilehlé IP směrovače umožnovaly multicastové doručování 

pomocí multicastových směrovacích protokolů. Dosud tuto funkci měly implementovánu 

jen koncové zařízení. Cílem směrovacích protokolů je najít všechny správné cesty vedoucí 
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do koncových zařízení pro příchozí multicastové pakety. Mimo jiné řeší i problematiku 

správy multicastových skupin. Jelikož musí tedy přidávat a odebírat příjemce dynamicky, 

proto používají Internet Group Management Protocol (IGMP) protokol. Multicast přináší 

proti unicastu mnoho výhod v 1:M a M:N prostředí [4]: 

 Zvýšená účinnost- dostupná šířka pásma je lépe využita, sníží se zatížení 

serveru 

 Eliminace redundancí dat – je zpracováváno méně kopií stejných dat 

 Podpora distribuovaných aplikací – typicky VoD 

2.7 QoS  

V Triple Play sítích se lze často setkat s pojmem kvalita služby (Quality of Service). 

Kvalita služby (QoS) je potřebná pro zajištění podpory různých typů služeb (hlas, video a 

data)[9]. Je to mechanismus, který spravuje rovnoměrné vyvážení zatížení sítě. Velmi 

dobrou hodnotu zpoždění při použití QoS nabízejí přepínané sítě, protože doba zpoždění 

konec-konec je vždy velmi dobře předvídatelná. Zásadní nevýhodou ovšem je značné 

plýtvání s přenosovou kapacitou, protože mechanismy pro rezervaci zdrojů jsou jen velmi 

málo flexibilní. Oproti tomu technologie pro přepínání paketů využívají síťovou 

infrastrukturu velmi efektivně, ale je obtížné předpovědět jejich parametry v oblasti 

zpoždění. Je to způsobeno proměnlivým řazením a různorodými časy pro zpracování 

mezilehlých síťových uzlů. Konvergované sítě ovšem vyžadují kompromisní řešení, aby 

mohly podporovat jak interaktivní tak neinteraktivní provoz. Poskytovatel tedy musí 

provozovat své služby na jediné síti, která přenáší video, hlas a data, tak aby přinášela zisk, 

zatímco kapitálové a provozní náklady (CAPEX a OPEX) by byly redukovány na 

optimální úroveň[3].  

2.7.1 Základy QoS 

IP sítě jsou velmi efektivní už samy o sobě, ale pro provoz QoS bylo nutné zajistit 

garanci minimální doby zpoždění, protože původní IP sítě byly schopny nabídnout pouze 

best-effort služby. Došlo tedy k aktualizaci stávajícího systému IP sítí, kdy tyto sítě musí 

brát potaz následující problematiku: 
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 Sítě s malou velikostí paketů mají kratší zpoždění a jsou tak podobné sítím 

s přepojováním okruhů. Paket nemůže být vyslán dřív, než je naplněn daty a u 

malých paketů toto tvá kratší dobu.  

 Při lehkém zatížení sítě vypadají paketové sítě podobně jako sítě 

s přepojováním okruhů. Neexistují žádné proměnlivé čekací doby a odezva 

konec-konec je snadno předvídatelná. 

 

Aby bylo možné udržovat nízké zatížení sítě, nabízí se několik možnosti řešení. 

Prvním je navýšit šířku pásma, což ne vždy je realizovatelné. Další možností je použít 

vylepšenou technologii používající přepínání paketů:  

 Rozlišování provozu  

 Řízení přetížení  

2.7.2 Parametry výkonu pro spojení konec-konec 

Aby bylo možné realizovat QoS je třeba nejprve definovat parametry, pomocí kterých 

bude probíhat kvantifikace a porovnávání výkonnosti sítě. Mezi užívané parametry patří 

zpoždění konec-konec a bitový poměr chyb (BER). Pro hodnocení výkonu sítě jsou 

definovány 4 základní metriky.  

 Zpoždění 

 Odchylka zpoždění 

 Ztrátovost paketů 

 Šířka pásma 

K dalším doplňkovým metrikám patří konektivita a řazení paketů. I samotné měření 

vyžaduje specifické protokoly pro kooperaci mezi měřícími zařízeními. Používá se k tomu 

protokol jednocestný aktivní měřicí protokol (OWAMP) a dvoucestný aktivní měřicí 

protokol (TWAMP). 

2.7.3 Značení  

Samotné pakety jsou označovány k tomu určenou hlavičkou, která slouží k identifikaci 

datových toků. Síťové elementy mohou efektivně označovat pakety a pak je zpracovávat, 

ale pak to vede k velké časové a výpočetní náročnosti, když se v datovém provozu 
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vyskytují proudy typu URL a MIME. Často bývá značení spjato s přijímacím procesem 

provozu. Označovat provoz může samotný odběratel, zprostředkovatel služby, nebo 

dokonce oba. Existuje více důvodů k označování:  

 Pro identifikaci CoS s užitečným ztížením 

 K práci s neshodnými pakety, které nejsou při provozu zahozeny, ale pouze 

doručeny bez QoS ošetření. 

 Pro nabízení volitelné předplatitelské služby 

2.7.4 Plánování řazení 

Plánovač je logická komponenta síťových prvků, která rozhoduje jaký paket ze všech 

kandidátů, má být vyslán na výstupní rozhraní [3]. Volba je učiněna na základě délky 

čekací doby, nebo s přihlédnutím k jiné vlastnosti provozu. Je tedy klíčovou komponentou 

pro odlišování toku a řízení QoS. Existuje mnoho algoritmů, pomocí kterých plánovač řídí 

tok provozu. Mezi nejtypičtější implementace patří FIFO plánovač, Round-Robin plánovač 

nebo WFQ. 

2.7.5 Zamezení přetížení 

Tato technika se používá pro předcházení přetížení při provozu v síti. Využívá se 

pokročilých technik otevřené a uzavřené smyčky při správě datových toků. Mechanismy 

uzavřené smyčky závisejí na zpětné podpoře mezilehlých a koncových uživatelských 

zařízeních. Tato technika se nejlépe hodí do datových sítí. Oproti tomu mechanismus 

otevřené smyčky je výbornou volbou pro multimediální provoz. Existují dvě techniky pro 

otevřenou smyčku:  

 Vstupní kontrola – vyřazuje, zpožďuje a mění klasifikaci paketů nebo celého 

datového proudu, tak aby nebyla vyčerpána přenosová kapacita 

 Správa zdrojů – rezervuje síťové zdroje ještě před samotným přenosem a po 

jeho dokončení je uvolní 

2.7.6 Kontrola zahlcení a zotavení 

Jedná se o sadu technik, které se zabývají zahlcením, hned jak je zachycen jeho výskyt 

v síti a zároveň minimalizují jeho vliv na narušení komunikace. V paketových sítích se 
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spoj stává zahlceným, když souhrnné množství právě probíhajícího provozu vyčerpá 

přenosovou kapacitu. Přebytečné pakety tedy musí být nahrány do vyrovnávací paměti, 

což bohužel ovlivní funkčnost QoS u multimediálních aplikací. V případě že je přetížení 

rozsáhlejšího charakteru, tak může dojít ke ztrátě a poškození paketů. Nicméně správně 

definované politiky i značení a řazení paketů se vypořádají s jakoukoliv velikosti 

poškození. Aby bylo možné řešit všechny důsledky spojené se ztrátou paketů, je nutné 

nasadit dobrou politiku pro zahazování paketů (PDP). 

 

Packet droping policies by měla splňovat následná kritéria: 

 Účinnost – PDP musí udržovat využití sítě na vysoké úrovni 

 Spravedlivost – v provozu vy se neměly vyskytovat žádné privilegovanější 

toky, než jsou ty definované providerem. Teoreticky by měly mít všechny 

datové proudy stejnou úroveň důležitosti. 

 Jednoduchost – z důvodu nutnosti přepínání provozu je vyžadovaná co největší 

jednoduchost PDP 

 Škálovatelnost – PDP musí být připraveno na rychlé rozrůstání sítí a neustále 

měnící se podmínky datového provozu 

2.7.7 QoS architektury 

Historicky první technologií, která nabízela podporu Quality of Service byla ATM. 

V současnosti jsou lídrem IP sítě, které však musely být upraveny, protože poskytovaly 

pouze best-effort služby. Nutností při nasazení QoS je podpora vyhrazených signalizačních 

protokolů pro spojení konec-konec. Zásadním omezením pro QoS je možnost nasazení 

pouze v sítích malé a střední velikosti. 

2.7.8 QoS v IP sítích 

IP sítě jsou již od svých počátků nedílně spjaty s internetem. Základem je myšlenka, 

že internet není víc než jen síť komunikačních zařízení propojena mezi sebou navzájem 

velmi všestranným protokolem, který se jmenuje Internetový Protokol[3]. Jedná se o 

ústřední protokol pro TCP/IP a používá se pro přenos TCP, UDP and mnoha jiných 

protokolů vyšších úrovní [6]. Lze jej nalézt v celé síti i u každého jednotlivého zařízení 
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připojeného od sítě, proto je zřejmé, že do IP musela být zahrnuta podpora QoS. Nakonec 

vznikly dvě hlavní architektury [3]: 

 Architektura integrovaných služeb (AS) – používá pro správu zdrojů 

signalizaci a protokol pro rezervaci zdrojů RSVP 

 Architektura diferenciovaných služeb (DS) – nabízí službu QoS pro provozní 

třídy. Pakety jsou roztřízeny už při vstupu do sítě a jsou označeny značkami 

DS a na jejich základě je propuštěn provoz dál při kontrole. 

Když porovnáme obě architektury tak architektura integrovaných služeb je sice 

mnohem složitější, ale zase nabízí lepší výkon i absolutní limit odezvy. Nasazována bývá v 

sítích malé a střední velikosti. Oproti tomu architektura diferenciovaných služeb je vhodná 

pro velké sítě, protože nespoléhá tolik na signalizační protokol, když potřebuje rezervovat 

zdroje a také nepotřebuje mít uloženu informaci o stavu toku dat na lince.  

Architektura integrovaných služeb 

Využívá běžné síťové infrastruktury, která je závislá na jediném síťovém prvku, tedy 

na směrovači a na jednotné protokolové sadě [3]. Díky tomu je účinnější využívání 

síťových zdrojů a stejně tak i samotná administrace. 

Obr. 4: Architektura IS vhodná pro konvergované služby 

 

Architektura diferenciovaných služeb 

Tato architektura umožňuje v QoS tzv. řízení nekalosti, které umožňuje využívat 

síťové zdroje bez nutnosti nasazení složitých signalizačních protokolů. Architektura 

diferenciovaných služeb předpokládá, že všechny datové toky lze rozdělit do několika 
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obecných kategorií, neboli předdefinovaných provozních agregátů, které umožní 

dostatečnou škálovatelnost sítě. Škálovatelnosti je dosaženo přesunutím všech složitých 

funkcí do okrajových uzlů, zatímco vnitřní uzly sítě budou maximálně zjednodušené [3].  

 

Obr. 5: Architektura DS vhodná pro konvergované služby 

 

2.8 Broadband access  

Základem je přístupová sít, jež spojuje odběratele s transportními zařízeními Core sítě 

[3]. Její poslední část spojuje zákaznický prostor s místní centrálou. Tato oblast je také 

známa jako místní smyčka [3]. Nejpoužívanějším zakončovacím médiem je stále měděná 

dvojlinka v závěsu následovaná optickým vláknem a bezdrátovou technologií. Pro přenos 

videa v HD kvalitě se jeví jako nejrozumnější právě tento přístup, který pozvolna vytlačuje 

nejrozšířenější DSL technologii. Mezi nejpoužívanější patří technologie fibre to the 

building (FTTB), fibre to the node (FTTN) a nejnákladnější fibre to the home (FTTH). 

V rámci účastnického vedení se nejvíce používá aktivní Ethernet, nebo pasivní optická síť 

(PON).  

Obr. 6: nahoře: Active Ethernet; dole: PON 
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2.8.1.1 Active Ethernet 

Active Ethernet je spojení point-to-point vytvořené na optickém vláknu mezi místní 

ústřednou a zákazníky. Předpokládá rozsáhlé využití optických vláken, a proto je i 

považováno za nákladné. Pro snížení množství vláken je doporučeno umístit přepínač, 

který se zároveň bude chovat jako koncentrátor, co nejblíže k zákazníkovi. Výhodou 

tohoto přístupu je velká šířka pásma a možnost instalovat jen jediné optické vlákno. 

2.8.1.2 Ethernet v optické přístupové síti 

Optické EFM rozhraní poskytují lepší výkon než měděná EFM technologie a to 

prakticky ve všech parametrech [3]. Tyto rozhraní byly speciálně vyvinuty pro point-to-

point a point-to-multipoint architektury (P2MP).  

U P2MP architektury nabízejí EFM rozhraní především EPON technologii. Zatímco u 

P2P dojde k přizpůsobení dostupných Etherenetových rozhraní, aby mohly operovat 

v přístupové síti. 

2.8.1.3 Zřízení služby  

Přístupová síť je v současnosti takřka totožná jako velké LAN sítě, které mají 

multimediální funkce. Proto je i model zprostředkování značně specifický. Na příklad je 

upřednostňován protokol DHCP před PPP a používají IP DSLAMy. ATM a FR přepínání 

je nahrazováno Metro Ethernet přemostěním a multiprotokolovým label přepínáním 

(MPLS)[3]. MPLS je způsob přepínání značek v IP sítích, který se vyvinul na základě 

výsledkl práce firemních mechanismů rychlého přepínání: IP switching a Tag 

Switching [8]. 

Typickým znakem současného vývoje je to, že poskytovatelé vytvářejí své vlastní 

páteřní sítě pro doručování IPTV založené na IP. Často využívají adresování pro privátní 

sítě, aby provoz byl jasně oddělen od veřejné části Internetu. Možné je i zvýšit 

transparentnost pro poskytovatelské aplikace a to vypnutím NAT technologie 

v permanentním virtuálním okruhu pro multimédia (PVC). Zařízení tedy musí být přímo 

směrovatelné ze strany providera služby.  
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Obr. 7: Síťová architektura Triple Play sítě pro koncové odběratele 

 

2.9 Carrier-class Ethernet 

Carrier-class Ethernet je především marketingové označení pro Ethernet pracující na 

gigabitových rychlostech. Bývá často využívána jako alternativa k VPN a Triple Play 

aplikacím. Mezi jeho výhody patří:  

 Vylepšení flexibility a granularity na původních TDM technologiích. Je tedy 

možné navýšit přenosovou kapacitu bez nutnosti nákupu nových zařízení. 

 Ekonomicky dostupnější než ATM a FR technologie 

 Zvyšuje dosah sítě, počet Hostů  

Původní Ethernet byl používán především pro LAN sítě s malou rozlohou a vysokou 

šířkou přenosového pásma. Pro dalekosáhlé spojení bylo vyžadováno konvertovat data do 

rámců vhodných pro ATM nebo FR přenos. S Carrier-Class Ethernetem tato nutnost 

odpadá a lze tedy nasadit technologii metro-Ethernetových sítí (MEN)[1]. Carrier-Class 

Ethernet nejen přenáší data na dlouhé vzdálenosti, ale je součástí konvergované sítě, 

v které lze provozovat VOIP nebo IPTV technologii. MEN používá především klasické 

síťové prvky běžných LAN sítí. Nicméně je také svázán i s technologiemi MAN sítí jako je 

SDH nové generace. 

2.9.1  Optický Ethernet 

Prvními aplikacemi MEN byly metropolitní sítě založené na optickém řešení temného 

vlákna (Dark fibre). Umožnovaly agregaci linek, multiple-homing, a používání virtuálních 

sítí, které umožnují vytvořit novou virtuální logickou topologii, která je bezpečnější a 

umožnuje rozlišení provozu. Umožněna je i spolupráce původní SDH technologií a to 



30 
 

pomocí WAN interface subsystému (WIS). Ten nabízí více gigabitovou konektivitu skrze 

SDH a WDM sítě. Nicméně řešení založené čistě na Ethernetu má velké problémy se 

škálovatelností, kvalitou QoS a OAM [1]. 

2.10 Multiprotocol Label Switching 

Multiprotocol Label Switching (MPLS) je technologie 2 vrstvy WAN sítě, která 

doručuje WAN a MAN služby, provozní administraci a konvergovanou infrastrukturu, jež 

může k agregaci a transportu FR, ATM a IP provozu [1]. Byla navrhnutá pro zrychlení 

přepínání IP paketů ve směrovačích, oddělením funkcí výběru optimální cesty a směrování 

paketu, proto vznikají dvě úrovně [3]: 

 Kontrolní úroveň – spravuje učení a výběr tras pomocí tradičních směrovacích 

protokolů. Má na starost i směrovací tabulku. 

 Zasílací úroveň – pro přepínání IP paketů musí MPLS spravovat směrovací 

tabulku. Ve které spojuje všechny označené příchozí pakety s novým značením 

a výstupním portem.  

MPLS je také mnohem rychlejší než běžné metody přepínání, protože používá pevně 

definovanou délku značení oproti původnímu řešení, které používalo pro směrování 

proměnlivou délku síťové adresy. Další vlastnosti MPLS je schopnost vytvořit specifický 

typ virtuálního okruhu, který se jmenuje label-switched paths (LSP). Díky LSP je možné 

nasadit v sítích MPLS i požadovanou implementaci QoS, nebo pokročilé administrační 

nástroje pro kontrolu paketů. 
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3. Analýza aktuálního stavu 

V této kapitole analyzuji situaci u malého lokálního poskytovatele, který podniká ve 

více odlišných prostředích, které jsou ovšem vždy spjaty s IT technikou. Jeho cílem je 

proniknout na nový trh s TV vysíláním při využití znalostí regionální situace. Primární 

výhodou by mělo být nabídnutí široké škály programů v HD kvalitě za dostupné ceny pro 

koncové uživatele.  

3.1 Pozadí poskytovatele 

Jedná se o poměrně mladou firmu, která se nebojí nových možností a díky 

progresivnímu přístupu k novým technologiím se stále dynamicky rozvíjí. Firma není 

zaměřena pouze na jeden sektor trhu, ale diverzifikovala své podnikání do několika 

sektorů. Základním kamenem podnikání v současné době je velkoobchodní distribuce 

repasované IT techniky a s tím související servisní služby, včetně odkupu použité firemní a 

ekologické likvidace vyřazené výpočetní techniky. Mimo velkoobchodního prodeje 

nabízejí i nákup pro běžného spotřebitele prostřednictvím e-shopu. Další oblastí podnikání 

je nabídka webhostingu a poskytování připojení k internetu v rámci vlastní sítě v Orlové a 

přidruženém okolí. Metropolitní síť vznikla v roce 2004 a od té doby dochází k jejímu 

průběžnému rozšiřování. Jako taková je značně heterogenní a je tvořena kombinací rádiové 

WIFI sítě, kabelové a optické sítě. Ve městě Orlová poskytují internetové služby na 

optické síti společnost UPC (na bývalé síti Forcom Net), MEEP a Techcom. Z nichž ani 

jedna nevyužívá benefity, které přináší IPTV. Jediný kdo nabízí ve svých zákaznických 

balíčcích TV služby ve vysokém rozlišení je UPC na kabelové technologii.  

3.2 Cíle firmy 

Primárním záměrem firmy je maximalizace příjmů z vložených investic a navýšení 

podílu na trhu. Jelikož se zabývá především prodejem repasovaných součástek do PC a 

poskytováním internetových služeb, tak hlavní oblastí pro dynamický rozvoj bude právě 

nabídka moderních multimediálních a interaktivních služeb např. v oblasti VoIP nebo 

IPTV. Velký důraz je kladen na kvalitu a neustálou zákaznickou podporu svých produktů, 
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kterou lze získat především technologickým leadershipem a přijatelnou cenou na trhu 

služeb. 

3.3  Popis sítě 

Koncová WIFI síť pracuje na frekvencích 2,4 a 5GHz a s její pomocí je signál šířen do 

odlehlejších oblastí, jako jsou obce Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petřvald, 

Rychvald a Zátiší. V oblasti Orlové je realizována optická trasa, která umožňuje připojení 

v 50 přístupových místech. Jedná se především o přístup pro panelové domy. V roce 2008 

bylo poskytovatelem obsluhováno zhruba 500 účastnických přípojek. Podle současných 

údajů se toto číslo zvýšilo na úroveň 1000 přípojek. Z čehož zhruba 400 přípojek je 

napojeno na optickou síť. Poskytovatel v současnosti nenabízí žádnou doplňkovou službu 

typu VoIP, IPTV nebo VoD.  

Celá metropolitní síť je připojena do celorepublikové páteřní sítě NIX skrz ISP 

poskytovatele ČD - Telematika, a.s. na NIX 1 uzlu. Síť, která je realizována na DWDM 

(Dense Wave Division Multiplex) má topologii dvojité hvězdy.  

Obr. 8: Topologie ČD Telematika 

Zdroj: [20] 
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Poskytoval koncového připojení je Ostravskou páteřní sítí spojen bezdrátově pomocí 

mikrovlnného datového spoje Alcoma AL11F 300M. Spoj ALCOMA AL11F představuje 

mikrovlnný radioreleový spoj, jehož terminály jsou tvořeny vnitřní a vnější jednotkou 

s anténou [20] Vnitřní jednotka obsahuje modem, datová rozhraní (Ethernet a PDH) a 

obvody dohledu a řízení a vnější jednotka obsahuje pouze mikrovlnné obvody [20]. 

Propojeni ODU – SDIDU zajišťuje jeden spojovací kabel, který přenáší mezifrekvenční 

signály, dohledové signály a napájení pro ODU [20]. Jednotka má následující vlastnosti:  

 Provoz v licencovaném pásmu 11GHz  

 Rozhraní Gigabit-Ethernet, Fast-Ethernet, SFP, E1, STM-1 

 Garantovaná uživatelská kapacita až 300 Mbit/s (1+0) 

 IPTV kompatibilní rozhraní pro přenos multimediálních aplikací a smíšeného 

provozu 

 Podpora QoS, VLAN 

 

Tato technologie je navržená především pro Point – to – Point spoje, páteřní a 

přístupové sítě, velké i malé telekomunikační operátory, MAN sítě, ISP, armádu a přenos 

multimediálního provozu. Skříň ODU je vyrobena metodou tlakového lití z hliníkové 

slitiny. 

Obr. 9: Alcoma AL11F 

 

Zdroj: [20] 

Po přijetí signálu datovým spojem AL11F následuje přenos skrz Gigabitové rozhraní 

do směrovače Mirkotik RB1000. Tento směrovač slouží jako Gateway s vnější sítí. 

Odděluje tedy provoz mezi vnitřní sítí a internetem.  
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Jeho vlastnosti určuje procesor PowerPC PPC8547 s frekvencí 1333 MHz a 

hardwarovou akcelerací síťových funkcí. Pro řízení využívá operační paměť o velikosti 

512 MB. Mimo to má RB1000 k dispozici dva CompactFlash sloty pro osazení dodatečnou 

flash pamětí, což je vhodné řešením pro webproxy paměť, zálohy, provoz Dude serveru 

nebo pro uživatelská data. 

Je vybaven čtveřicí Gigabit LAN portů a pro správu je osazen RS232C sériovým 

portem. K jeho softwarové výbavě náleží RouterOS L6 licence - operační systém, který 

umožňuje nastavit směrovač, firewall, Bandwidth Manager a další funkce. 

 

Obr. 10: MIKROTIK RB1000 

 

Zdroj: [27] 

 

Po průchodu směrovačem je signál směřován do L3 management přepínače od firmy 

Signamax. Tento spravovatelný přepínač slouží především pro potřeby firmy a pro 

připojení do sítě pro prostory firmy a přilehlých kanceláří. 

 

Obr. 11: Signamax enterprise L3 management switch 065-7434 

 

Zdroj: [27] 
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Enterprise přepínač značky Signamax je 24-Portový 10/100 + 4x GB SFP L3 

Management Switch. Podporuje funkce jak v případě L2, tak v případě L3 ovládání a 

splňuje požadavky zákazníků na QoS, OAM, VPN, Multi-service či zabezpečení. 

 Operátoři mohou zařízení využít v případě instalace 2G/3G base station pro umožnění 

multi-service access (wireless, VPN, a mobil) a tedy přechod z TDM na IP. 

Poznatky z široké praxe, i u firmy vlastnící tento prvek dokládá, že tento L3 přepínač 

má problémy v reálném nasazení s Triple Play aplikacemi. Výstup z přepínače je směřován 

do Traffic Shaperu, který je realizován dalším zařízením Mikrotik RB1000. Probíhá v něm 

přidělování šířky pásma pro jednotlivé zákazníky. 

Z něj jsou gigabitovým rozhraním přenášena data do Signamax 065-7729 L3 přepínač. 

Je tedy počátkem pro oddělování provozu do kabelové, optické a wireless sítě. Protože 

firma plánuje šíření IPTV signálu pouze optickou trasou, nebudu se zabývat specifiky sítě 

ostatních částí. V rámci optické sítě je tedy jakýmsi OLT (Optical Line Termination) 

členem a tedy i výchozím bodem pro aktivní optickou síť (AON). Obsazeny jsou všechny 

jeho SFP sloty, 2 porty se využívají pro upstream a downstream dat na single-mode 

optickém vlákně. Osazeny jsou SFP moduly typu OC-12 od výrobce Finstar. Jsou to 

moduly pro single-mode vlákna s šířkou pásma 622Mbit/s a s použitelným přenosem pro 

délku vlákna na 15 Km.  

Mezi přednosti tohoto přepínače patří:  

 Připojení 24x 10/100BaseT/Tx + 4xCombo gigabitových portů  

 Disponuje plnou podporou SNMP managementu, web browser management, 

local terminal a Telnet společně s load-sharingem a bandwith control na každý 

port. 

 Má plnou podporu např. HP OpenView™ přes SNMP nebo SNMPc, rozšířené 

statistické monitorování a kontrola přepínače. 

 Směrování, IEEE 802.1p Class of Service / 802.1Q Tagged VLAN support.  
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Obr. 12: Signamax advanced management switch 065-7729 

 

Zdroj: [27] 

 

 Optická síť využívá mnohabodové uspořádání s kruhovou topologií AON na aktivní 

optické síti. Při nasazování AON je třeba počítat se specifiky tohoto řešení: 

 Snadné přidělování šířky pásma  

 Zvyšování šířky pásma je díky modulární konstrukci jednoduché 

 Snadné zvýšení priority služby pomocí standartního Ethernet/IP mechanismu 

 Nízké ovlivnění vlivem zpoždění a jitter chybovosti 

 Minimalizované nebezpečí odposlechu, zpravidla každý zákazník má vlastní 

vlákno 

 Nízké náklady na koncové zařízení zákazníků díky možnosti využít 

standardizované Ethernet zařízení 

 Vyšší náklady na topologii sítě, kvůli nutnosti zakoupit aktivní komponenty. 

Každý zákazník musí mít vlastní vyhrazený port na AN. 

 Podstatné náklady na elektrickou spotřebu aktivních prvků 

 Potřeba údržby je na vysoké úrovni. Aktivní přístupové uzly potřebují externí 

napájecí zdroj a záložní zdroj energie pří výpadku primárního zdroje) 

 Snadné určení chyb na spojení konec-konec díky PTP topologii 

 Slušný rozsah sítě až 70Km bez opakovačů  

 

 Kruhová topologie AON s využitím aktivních síťových prvků propojuje ukončující 

jednotky pomocí technologie SDH se signálem STM-N. SDH je technologie využívaná ve 

vysokorychlostních přístupových sítích s optickými vlákny. Charakteristické pro sítě SDH 

jsou synchronní transportní moduly STM-1/4/16/64/256 s přenosovými rychlostmi 
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přibližně 155 Mbit/s až 40 Gbit/s. Protože bylo nutné realizovat přechod od WAN k LAN, 

tak vyvstala nutnost přenášet data mezi rozhraními Ethernet skrz celou sítí. Proto vznikla 

koncepce Ethernet over SDH, kdy rozhraní Ethernet a přepínače Ethernet jsou integrovány 

přímo do zařízení SDH.  

Obr. 13: Schéma kruhové topologie 

 

V rámci optické přístupové sítě se setkáváme s funkčními celky [14]: 

 Optické linkové zakončení (Optical Line Termination – OLT), zajišťuje funkce 

síťového rozhraní mezi přístupovou sítí a sítěmi telekomunikačních služeb 

 Optická ukončující jednotka (Optical Network Termination – ONT), zabezpečuje 

funkce účastnického rozhraní mezi koncovými zařízeními účastníků a přístupovou 

sítí 

Jednotlivé ONT body kruhové topologie v panelových vchodech tvoří opět koncové 

zařízení Signamax enterprise L3 management switch. Z kterého je rozvedeno metalické 

vedení až do jednotlivých heterogenních zákaznických L2 přepínačů v bytech. Nevýhodou 

tohoto přístupu je značná závislost na neustálém přívodu elektřiny do všech prvků. Pokud 

je jeden z prvků nefunkční, pak dojde k výpadku celé optické trasy. Optické médium je 

ukončeno v budově, jde tedy o přístup FTTB (Fibre to the Building). 

Kombinace AON a FTTB vedla nakonec k vytvoření metropolitní sítě oblasti 

panelového sídliště v Orlové na obrázku je znázorněna stávající topologie. Při realizaci sítě 

bylo využito především optických jednovidových optických vláken (Single mode), které 

používají především pro přenos dat na větší vzdálenosti. Mimo to jsou v sítí použity i 

klasické UTP kabely pro rozvod do zákaznických bytů a STP kabely pro výstup 

z mikrovlnného spoje Alcoma 11F. 
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Obr. 14: Topologie sítě v oblasti Orlová-Lutyně  

 

3.4 Požadavky na službu 

Při konzultaci s techniky a ředitelem firmy vyplynulo několik požadavků na rozvoj 

sítě a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu. Primárním cílem je zachovat současný stav 

distribuce signálu na kabelovém a WIFI spojení z důvodu nízké rentability při případné 

přechodu na technologii optických vláken. Naopak upravena má být především část aktivní 

optické sítě, která se v současnosti stará o distribuci signálu v oblasti panelového sídliště. 

Nepředpokládají se změny v zabezpečení sítě proti hackerským útokům zvenku ani 

přechod na ekonomicky výhodnější PON technologii. Hlavním požadavkem je vylepšení 

robustnosti sítě, nasazení vyhovující QoS politiky a výměna klíčových zařízení optické sítě 

za technologii od světové jedničky na trhu firmy Cisco Systems, Inc, aby bylo možné 

poskytovat službu IPTV v HD kvalitě s dostatečnými kvalitativními parametry všem 

zákazníkům na optické trase. Firma nehodlá vybudovat vlastní zakončovací síť pro tvorbu 

IPTV signálu, ale bude ho přijímat od vnějšího poskytovatele. Zpočátku se ani 

nepředpokládá nasazení nelineárních a doplňkových služeb jako je VoD. V sítí bude 

vysílání probíhat skrze multicastový provoz, protože musí být zohledněna konektivita do 
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páteřní sítě. Rozpočet prozatím nebyl upřesněn, vhledem k neznámým parametrům 

požadované sítě. 

Cílem je nabízet službu IPTV v jednotném balíčku s HDTV na technologii MPEG-4 

se specifikací H.264 [22]. Obraz by měl být vysílán v rozlišení fullHD (1920 x 1080) se 

snímkováním 30 obrazů za sekundu. Na jeden HD kanál se počítá s vytížením linky na 

hranici 12 Mbit/s včetně zvukové stopy. U programu se standartním rozlišením půjde o 

vytížení cca 6 Mbit/s. 

Poskytovatel chce nabízet v nejvyšším TV balíčku 18 TV programů ve standartním 

rozlišení a 8 programů v FullHD. V běžném rozlišení budou k dispozici standardně šířené 

programy přes DVB-T jako jsou: 

 

 ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, 

Prima Love, Barrandov, Óčko 

 

Doplňkové a zahraniční TV kanály: 

 Markíza, JOJ, Sport 1, Musiq 1, Nickelodeon, HBO 2, HBO Comedy 

Kanály vysílající v HD: 

 ČT HD, Nova HD, Nova Sport HD, MTV Live HD, Duck TV HD, HBO HD, 

Animal Planet HD, Discovery HD 

Od distributora IPTV služby byly zjištěny průměrné požadavky šířky pásma na daný 

HD kanál: 

Tabulka 3 

Název stanice Průměrný datový tok [Mbps] 

ČT HD 11,3 

NOVA HD 11,3 

NOVA SPORT HD 11,3 

MTV LIVE HD 11,4 

DUCK TV HD 4,6 

HBO HD 16,8 

ANIMAL PLANET HD 8,0 

DISCOVERY HD 9,8 

SUMA 84,5 
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U programů se standartním PAL rozlišením jsou požadavky následující: 

Tabulka 4 

Název stanice Průměrný datový tok [Mbps] 

 18 X PROGRAM SD 5,9 

SUMA 106,2 

 

Pro multicastové vysílání je nutné mít vyhrazenou šířku pásma nejméně 191 Mbps. Je 

tedy zjevné, že datový spoj Alcoma 11F bude poměrně vytížen samotným IPTV provozem, 

nemluvě o nutnosti poskytovat dostatečně kvalitní internetové připojení zákazníkům. 
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4. Návrh a implementace optimalizované sítě pro IPTV 

Při návrhu sítě beru jako hlavní parametry požadavky zadavatele a data shromážděná 

během fáze analýzy. Cílem bude optimalizovat síť při využití znalosti aktuálních trendů, 

nových technologií, poznatků z praxe a ověřených postupů jak budovat IPTV okrajovou 

část transportní a jádro přístupové sítě. Okrajová transportní sítě především specifikuje, jak 

je separován sloučený provoz video a internetových služeb v logické topologii. Skládá se 

z gigabitových agregovaných linek Ethernetu, mezi nimiž jsou agregační směrovače, 

přepínače a bytové gateway.  

4.1 Poskytovatel IPTV signálu 

Firma má v plánu být pouhým distributorem signálu a ne jeho přímým tvůrcem. 

Plánuje jen rozšíření svých nabízených služeb o poskytování IPTV signálu od jiných 

společností, které se tvorbou signálu komerčně zabývají. Nejrozumnější je spolupráce s 

partnerem, který má potřebné technologie, smluvní dokumenty a nezbytné registrace u 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a službu zajistí outsourcingem. ISP současně 

nemá v plánu poskytovat ani VoD službu, pro kterou je nutné mít vlastní server. Optimální 

by bylo mít v nabídce několik konfigurovatelných balíčků se službou přesně dle požadavků 

zákazníka a navíc v HD kvalitě. Nicméně zdaleka ne všechny stanice vysílají ve vysokém 

rozlišení a ne všechny jsou poskytovány v distribučním ostravském uzlu. Výběr 

poskytovatelů na Českém trhu je v současné době omezen, jelikož ne každý operuje na síti 

ČD-Telematika, do které je ISP připojen. V praxi se nabízí především 3 poskytovatelé: 

Selfservis, NejTV a RIOMedia. Jejich programová nabídka pokrývá zamýšlené obsazení 

kanálů. Firma dostane od poskytovatele ke stávající konektivitě další 1 Gb okruh pro 

provoz IPTV. Důraz je kladen na provoz IPTV sítě výhradně na Cisco prvcích. Od firmy 

Cisco nebude použit pouze mikrovlnný rádiový spoj, který bude realizován jiným 

dodavatelem, který zajištuje maximální kompatibilitu s IPTV. Pro ISP plyne zisk, 

z celkové částky placené zákazníkem za IPTV, cca 30 -50% dle balíčku. 

4.2 Konektivita do páteřní sítě  

Jako primární problém, který bude nutno řešit je rychlost připojení do páteřní sítě. 

V současnosti je používán mikrovlnný spoje Alcoma AL11F 300M. Jehož přenosová 
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kapacita je pouhých 300 Mbit/s. V současné době to dostačuje pro poskytování internetu 

pro všechny zákazníky, nicméně bude nutné pro potřeby IPTV toto úzké hrdlo 

přenosového řetězce eliminovat. Nutné bude tedy navýšit kapacitu spoje přinejmenším o 

191,1 Mbit/s. Ve výsledku půjde o souhrnnou minimální šířku pásma 500 Mbit/s. 

Nezbytnou podmínkou je provoz v pásmu 11Ghz a dosah 30 Km. 

4.2.1 Stanovení variant 

Nabízejí se ODU-IDU výrobky tří firem, a to stávajícího výrobce ALCOMA s.r.o. 

Praha, NERA Networks, Ceragon Networks a Ericsson AB. 

Varianta 1: ALCOMA spol. s.r.o. je česká společnost, jež byla založena roku 1993 a 

patří mezi přední výrobce radioreléových spojů. Nabízí řešení především 

pro ISP, armádu, státní sektor i operátory všech velikostí. Zaměřuje se se 

hlavně na mikrovlnné spoje a anténní systémy typu High-Perfomace do 

všech dostupných pásem v ČR. Kromě vývoje a výroby podniká i v oblasti 

návrhu, plánování a servisováni přenosové trasy.  

Zařízení: AL11F MP360, 11Ghz 

 

Varianta 2: Norská společnost Nera Networks navrhuje, vyvíjí a vyrábí komunikační 

prostředky již od roku 1947. Její nabídka pokrývá celosvětové trhy ve více 

než 100 zemích. Sídlo je v norském Bergenu, kde je i ústřední výzkumné 

centrum. Nera Networks nabízí síťová řešení pro propojení podniků a 

komunit nezávisle na jejich velikosti. 

Zařízení: Nera Evolution METRO 10 

 

Varianta 3: Ceragon Networks Ltd. Je izraelská společnost sídlící v Tel Avivu, která 

nabízí mikrovlnné Ethernetové a TDM řešení pro providery internetových 

služeb. Společnost byla založena v roce 1996 a od té doby pronikla na trhy 

do Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie. 

Zařízení: Ceragon FibeAir IP-10 

 



43 
 

Varianta 4: Ericsson je jedna z největších švédských společností, která byla založena 

roku 1876. Zabývá se především poskytováním telekomunikačních a 

datových systémů. Velmi významnou roli hraje i v oblasti mobilních 

zařízení, kabelové televize a IPTV systémů. V současnosti je největším 

dodavatelem telekomunikačního vybavení s 35 % podílem na trhu. 

Zařízení: Ericsson Mini-Link TN 

4.2.2 Stanovení kritérií 

Pro co nejlepší kategorizaci byla vybrána následná kritéria: 

Finanční náklady: Cena  

 Minimální 

Šířka pásma: Rychlost linky 

 Maximální 

Vhodnost konceptu:  

 Maximální 

Jméno firmy: Doba působení na trhu, šíře záběru, reference, povědomí o značce 

 Nejlepší 

4.2.3 Charakteristiky variant 

Tabulka 5 
  Charakteristika Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Kritérium 1 Finanční náklady [Kč] 208 515,60 1 107 288,00 247 520,00 313 800,00 

Kritérium 2 Šířka pásma [Mbits] 768 622 500 700 

Kritérium 3 Vhodnost konceptu Vysoká Vysoká Střední Vysoká 

Kritérium 4 Jméno Firmy Střední Lepší Horší Nejlepší 

4.2.4 Matice prostých užitností 

Tabulka 6 

  Charakteristika Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Kritérium 1 Finanční náklady 100 20 90 70 

Kritérium 2 Šířka pásma 100 70 50 90 

Kritérium 3 Vhodnost konceptu 90 80 60 100 

Kritérium 4 Jméno Firmy 60 80 40 100 



44 
 

4.2.5 Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

Tabulka 7 

 

4.2.6 Matice vážených užitností 

Tabulka 8 

  Četnost Pořadí Váha 

Kritérium 1 3 1 4 

Kritérium 2 2 2 3 

Kritérium 3 1 3 2 

Kritérium 4 0 4 1 

 

4.2.7 Volba nejlepší varianty 

Tabulka 9 

  Charakteristika Váha Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Maximum 

Kritérium 1 Finanční náklady [Kč] 4 400 80 360 280 400 

Kritérium 2 Šířka pásma [Mbits] 3 300 210 150 270 300 

Kritérium 3 Vhodnost konceptu 2 180 160 120 200 200 

Kritérium 4 Jméno Firmy 1 60 80 40 100 100 

  
Celková užitnost 940 530 670 850 1000 

Relativní užitnost 94% 53% 67% 85% 100% 

 

Jako nejlepší varianta se jeví modernizovaný spoj ALCOMA AL11F, který 

v konfiguraci 2+0 nabízí více než dvojnásobnou šířku pásma oproti stávajícímu stavu za 

poměrně výhodných cenových podmínek. 

4.3 Zabezpečení 

Zabezpečení sítě je zajištěno v rámci gateway směrovače, který má zároveň funkce 

Firewallu, IPSEC, NAC, IPS a nabízí i filtrování pomocí přístupových seznamů IP (ACL). 

ACL filtrují provoz na základě pravidel, která lze nastavit v příkazech ACL. Tato pravidla 

určují, zda je přenos paketů povolen nebo zakázán. Přístup ke službám je filtrován na 
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základě portů Porty 0-1023 jsou dobře známě porty pro běžné služby typu Telnet, http, 

UDP, TCP.  

Použijeme dva typy ACL:  

 Běžné ACL - jsou jednoduché příkazy, které provoz povolují nebo zakazují na 

základě IP 

 Rozšířené ACL- lze filtrovat provoz na základě více proměnných, jako je typ 

protokolu, zdrojová a cílová IP 

 

Cisco pro dodatečné zabezpečení sítě implementovalo službu Cisco Auto Secure 

(CAS), kterou budeme rovněž využívat. CAS vyřadí z provozu systémové procesy, které 

nejsou nezbytné pro provoz. Tato funkce pracuje ve dvou módech: 

 Interaktivní mód – umožnuje uživateli vypínat služby dle jeho uvážení 

 Neinteraktivní mód – jedná se o doporučení CISCO  

AutoSecure mód se zabývá: 

 Specifiky rozhraní 

 Bannery 

 Hesly 

 SSH 

 Firewallem 

4.4 Hierarchický návrh 

Pro návrh bude použit hierarchický model, který přináší výhody lepší správy a 

modularity.  

Dle hierarchického modelu byla poupravena stávající logická topologie, která bere 

ohled i na nutné změny spojené s poskytováním nových služeb. Především je nutné oddělit 

provoz v síti pro poskytování IPTV a pro poskytování internetové konektivity. 

Nejhospodárnější je tedy upravit sít rozdělením datového provozu do 6 VLAN. 

V síti přibylo redundantní zařízení v Core vrstvě a byla doplněna Access vrstva, která 

předtím neexistovala. Těmito úpravami se odstranilo nejslabší místo v síti. V případě 

výpadku jednoho Core L3 switche dojde k přechodu na záložní uzel, aniž by to uživatelé 

zpozorovali. Duplikováním optického spoje bylo zamezeno i výpadku sítě v případě, že 
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selže klíčový prvek v distribuční vrstvě, který se do té doby jako jediný staral o propojení 

s páteřní vrstvou. Tímto zásahem v síti vzniknou smyčky, které řeší Spanning Tree 

mechanismus (PVST+).  

 

Obr. 16: Aktualizovaná topologie sítě 

 

4.5 Výběr hardware 

Zadavatel projektu značně omezil výběr všech technických zařízení, protože vše musí 

být postaveno na aktivních prvcích, které pocházejí od společnosti Cisco. Důvodem této 

volby je zajištění bezproblémového směrování a přepínání, které je jedním z požadavků od 

poskytovatelů IPTV služby. Při použití výrobků do jiných společností nejsou schopni 

garantovat bezproblémový chod služby. Důsledkem této volby je nutnost pořídit cenově 

dražší hardware. 
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Cisco Systems, Inc. patří k největším firmám operujícím v oblasti výpočetní techniky 

a je celosvětovým lídrem na poli síťových prvků. Společnost byla založena v roce 1984 a 

sídlo má v San José v USA. Primární oblastí podnikání je návrh, výroba a prodej síťového 

vybavení. Společnost má přes 60 000 zaměstnanců a roční tržby 43 mld. dolarů. Cisco také 

pořádá školení pro administrátory a studenty pro přípravu na průmyslovou certifikaci 

CCNA a CCNP.  

V rámci topologie sítě musí dojít k nahrazení všech prvků, které jsou na trase od 

mikrovlnného bezdrátového spoje Alcoma až po koncové odběratelské místo. Beze změn 

zůstane pouze část metalické Ethernetové sítě a bezdrátové sítě, která započíná výstupem 

ze směrovače Mikrotik RB1000. Nutné tedy bude pořízení směrovače, dvou L3 core 

přepínačů, nespecifikovaného počtu L3 přepínačů pro distribuční vrstvu a L2 přepínačů a 

set-top-boxů podle počtu zákaznických přípojek a dodatečná pokládka záložní optické 

cesty pro distribuční síť.   

4.6 Výběr směrovače 

Prvním krokem je výběr směrovače, který musí podporovat funkce pro střední a velké 

firmy. Předpokládá se nasazení směrovacího protokolu stavu linky OSPF. Směrovač musí 

podporovat minimálně 1 Gbit/s konektivitu. K dalším požadavkům patří podpora MPLS, 

SIP a IGMPv3 protokolů, integrovaný firewall, podpora QoS, ACL a minimálně 3GE 

porty. Tyto parametry omezují výběr mezi směrovači série 2900 a 3900. Finální výběr tedy 

proběhne mezi směrovači Cisco 2951, 3925 a 3925E. Rozhodování bude probíhat na 

základě několika kritérií: 

 

1) Cena [s DPH] 

 Minimální 

2) Maximální spotřeba 

 Minimální 

3) Počet SFP slotů 

 Maximální 

4) Počet DSP slotů 

 Maximální 
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5) Počet EHWIC slotů 

 Maximální 

Parametr spotřeby byl do srovnání zaveden z důvodu nezanedbatelné finanční zátěže 

vzniklé provozem směrovače. Při kalkulaci vyšly následující hodnoty spotřeby při 

celoročním provozu směrovače, jenž je plně vytížen:  

Tabulka 10 

Spotřeba [W] 340 420 

Roční spotřeba [KW] 2978 3679 

Náklady na provoz za rok 

[1KW = 4,69 Kč] 
13966,82 17254,51 

 

Částky tedy nejsou zanedbatelné a je nutno na ně brát zřetel. Dalším zvažovaným 

parametrem je počet SFP slotů pro osazení optickými moduly, který mohou mít zásadní 

přínos v budoucnu při snadném upgradu na optické spoje. Zásadním parametrem je i počet 

DSP slotů. Digital Signal Processor sloty podporuje PVDM3 moduly, které nabízejí služby 

zlepšující video konektivitu, zabezpečení a především podporu video konferencí. 

Posledním parametrem je počet EHWIC (Enhanced High-Speed WAN Interface Card) 

slotů. Ty umožnují osazení rozšiřujících karet WAN karet, které zprostředkovávají služby 

pro hlas, data, HDTV a interaktivní herních zařízení. 

Charakteristiky variant 

Tabulka 11 

  Charakteristika Cisco 2951 Cisco 3925 Cisco 3925E 

Kritérium 1 Cena [Kč] 100 008 139 344 189 755 

Kritérium 2 Spotřeba [W] 340 420 420 

Kritérium 3 SPF sloty 1 2 2 

Kritérium 4 DSP 3 3 2 

Kritérium 5 EHWIC sloty 4 4 3 

Matice prostých užitností 

Tabulka 12 

  Charakteristika Cisco 2951 Cisco 3925 Cisco 3925E 

Kritérium 1 Cena 100% 72% 53% 

Kritérium 2 Spotřeba 100% 81% 81% 

Kritérium 3 SPF sloty 50% 100% 100% 
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Kritérium 4 DSP 100% 100% 67% 

Kritérium 5 EHWIC sloty 100% 100% 75% 

Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

Tabulka 13 

 

Matice vážených užitností 

Tabulka 14 

  Četnost Pořadí Váha 

Kritérium 1 4 1 5 

Kritérium 2 3 2 4 

Kritérium 3 2 3 3 

Kritérium 4 1 4 2 

Kritérium 5 0 5 1 

 

Volba nejlepší varianty 

Tabulka 15 

  Charakteristika Váha Cisco 2951 Cisco 3925 Cisco 3925E Maximum 

Kritérium 1 Cena 5 500 360 265 500 

Kritérium 2 Spotřeba 4 400 324 324 400 

Kritérium 3 SPF sloty 3 150 300 300 300 

Kritérium 4 DSP 2 200 200 134 200 

Kritérium 5 EHWIC sloty 1 100 100 75 100 

  
Celková užitnost 1350 1284 1098 1500 

Relativní užitnost 90% 86% 73% 100% 

 

Nejlepší volbou pro směrovač, který bude sloužit zároveň jako gateway je zařízení 

Cisco 2951 těsně následované modelem 3925. I přes výraznou finanční investici je tato 

varianta opodstatněná funkcionalitou, stabilitou a zabezpečením provozu.  

Cisco 2951 je směrovač, který je navrhnut pro střední a větší podnikové sítě aby 

poskytoval bohaté multimediální služby, virtualizaci a snížil provozní náklady. Podporuje 

řadu moderních směrovacích protokolů jako je OSPF, IGMP, BGP a IS-IS. Umožňuje 
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práci simultánně s 600 SIP sezeními, VLAN a ACL zabezpečovacími tabulkami. Pro další 

zabezpečení obsahuje stavový firewall a funkci pro filtrování obsahu. Je osazen 3 

Gigabitovými porty s možností rozšíření o optický modul SFP, RS232, WAN a dvěma 

USB porty. 

Obr. 17: Směrovač Cisco 2951 

 

Zdroj: [28] 

4.7 Výběr přepínačů pro jádrovou a distribuční vrstvu 

Dalším krokem je výběr vhodných přepínačů pro jádrovou a distribuční vrstvu 

hierarchického modelu. Přepínače v této sekci by měly mít podporu 3 vrstvy ISO-OSI 

modelu. Nabízí se tedy řada zařízení ze série Cisco Catalyst 3XXX. Zde se nabízejí 2 

možnosti volby, které budou dané počtem účastníků připojených v jednom panelovém 

vchodu. Adekvátní pro optickou část sítě jsou přepínače nabízející buď 24, nebo 48 

Ethernetových portů. 

Varianta 1 

Tato varianta bude umožnovat připojení 48 účastníků, proto bude nutné, aby měl 

přepínač minimálně 48 Ethernetových portů. Další podmínkou pro výběr je přítomnost 

volných právě 4 SFP modulů pro osazení SFP OC-48 modulem, podpora QoS služby a 

IGMP protokolu. Funkce Power over Ethernet není vyžadována. Výběr bude proveden 

z modelů produktových řad 3560 a 3750.  

Kritéria výběru jsou následovná: 

1) Cena [s DPH] 

 Minimální 

2) Průměrný čas mezi poruchami zařízení - MTBF (hodiny) 

 Největší 

3) Maximální spotřeba elektrické energie 
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 Minimální 

 

Parametr spotřeby byl do srovnání opět zaveden z důvodu nezanedbatelné finanční 

zátěže vzniklé provozem přepínače, který bude v síti instalován ve více kusech. V rámci 

kalkulace byly vypočteny následující hodnoty spotřeby při celoročním provozu:   

Tabulka 16 

[1KW = 4,69 Kč] 

Cisco 

3560V2-

48TS-S 

Cisco 

3560G-

48TS-S 

Cisco 

3560-

48TS-S 

Cisco 

3750V2-

48TS-S 

Cisco 

3750-

48TS-E 

Cisco 

3750G-

48TS-S 

Hodinová spotřeba [W] 41 124 45 57 66 152 

Roční spotřeba [KW] 359,16 1086,24 394,2 499,32 578,16 1331,52 

Náklady na provoz za rok [Kč] 1684,46 5094,466 1848,798 2341,811 2711,57 6244,829 

Charakteristiky variant 

Tabulka 17 

  Charakteristika 

Cisco 

3560V2-
48TS-S 

Cisco 

3560G-
48TS-S 

Cisco 

3560-
48TS-S 

Cisco 

3750V2-
48TS-S 

Cisco 

3750-
48TS-E 

Cisco 

3750G-
48TS-S 

K1 Cena [Kč] 66 288 106 104 57 179 92 832 119 172 185 724 

K2 MTBF 301 886 173 400 280 900 284 588 217 824 165 243 

K3 Spotřeba [W] 41 124 45 57 66 152 

Matice prostých užitností 

Tabulka 18 

  Charakteristika 

Cisco 

3560V2-
48TS-S 

Cisco 

3560G-
48TS-S 

Cisco 

3560-
48TS-S 

Cisco 

3750V2-
48TS-S 

Cisco 

3750-
48TS-E 

Cisco 

3750G-
48TS-S 

K1 Cena 86% 54% 100% 62% 48% 31% 

K2 MTBF 100% 57% 93% 94% 72% 55% 

K3 Spotřeba 100% 33% 91% 72% 62% 27% 

 

Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

Tabulka 19 
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Matice vážených užitností 

Tabulka 20 

  Četnost Pořadí Váha 

Kritérium 1 2 1 3 

Kritérium 2 1 2 2 

Kritérium 3 0 3 1 

Volba nejlepší varianty 

Tabulka 21 

  Charakteristika Váha 
Cisco 
3560V2-

48TS-S 

Cisco 
3560G-

48TS-S 

Cisco 
3560-

48TS-S 

Cisco 
3750V2-

48TS-S 

Cisco 
3750-

48TS-E 

Cisco 
3750G-

48TS-S 

Maximum 

K1 Cena 3 258 162 300 186 144 93 300 

K2 MTBF 2 200 114 186 188 144 110 200 

K3 Spotřeba 1 100 33 91 72 62 27 100 

  
Celková užitnost 558 309 577 446 350 230 600 

Relativní užitnost 93% 52% 96% 74% 58% 38% 100% 

 

Nejlepší variantou s ohledem na cenu, spotřebu a nízkou poruchovost se jeví přepínač 

Cisco Catalyst 3560-48TS-S který je osazen 48 10/100 Ethernetovými porty, 4 SFP 

moduly a RJ-45 management portem. Podporuje různorodé metody ověřování jako je 

SSH2, RADIUS, Kerberos a Tacacs+ a především obsahuje implementaci QoS. 

Obr. 18: Cisco Catalyst 3560-48TS-S 

 

Zdroj: [28] 

Varianta 2 

Tato řešení umožní připojení 24 účastníků. Vyžadováno je tedy 24 Ethernetových 

portů a nejméně dvou SFP slotů. Ostatní kritéria budou totožné jako u varianty 1.  

Kritéria výběru jsou následovná: 

1) Cena [s DPH] 

 Minimální 
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2) Průměrný čas mezi poruchami zařízení - MTBF (hodiny) 

 Největší 

3) Průměrná spotřeba 

 Minimální 

 

Vypočtené hodnoty při celoročním provozu:   

Tabulka 22 

[1KW = 4,69 Kč] 

Cisco 

3560V2-
24TS-S 

Cisco 

3560G-
24TS-S 

Cisco 

3750G-
24TS 

Cisco 

3750V2-
24TS 

Cisco 

3750-
24PS 

Cisco 

3750-
24FS 

Hodinová spotřeba [W] 60 74 94 39 57 61 

Roční spotřeba [KW] 525,6 648,24 823,44 341,64 499,32 534,36 

Náklady na provoz za rok [Kč] 2465,064 3040,246 3861,934 1602,292 2341,811 2506,148 

Charakteristiky variant 

Tabulka 23 

  Charakteristika 

Cisco 

3560V2-

24TS-S 2SFP 

Cisco 3560G-
24TS-S 4SFP 

Cisco 3750G-
24TS 4SFP 

Cisco 

3750V2-24TS 

2SFP 

Cisco 3750-
24PS 2SFP 

Cisco 3750-
24FS 2SFP 

K1 Cena [Kč] 39 744 63 636 92 832 53 016 86 688 159 612 

K2 MTBF 377 260 230 700 188 574 351 247 209 170 269 011 

K3 Spotřeba [W] 60 74 94 39 57 61 

Matice prostých užitností 

Tabulka 24 

  Charakteristika 
Cisco 
3560V2-

24TS-S 2SFP 

Cisco 3560G-

24TS-S 4SFP 

Cisco 3750G-

24TS 4SFP 

Cisco 
3750V2-24TS 

2SFP 

Cisco 3750-

24PS 2SFP 

Cisco 3750-

24FS 2SFP 

K1 Cena 100% 62% 43% 75% 46% 25% 

K2 MTBF 100% 61% 50% 93% 55% 71% 

K3 Spotřeba 65% 53% 41% 100% 68% 64% 

Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

Tabulka 25 
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Matice vážených užitností 

Tabulka 26 

  Četnost Pořadí Váha 

Kritérium 1 2 1 3 

Kritérium 2 1 2 2 

Kritérium 3 0 3 1 

Volba nejlepší varianty 

Tabulka 27 

  Charakteristika Váha 

Cisco 

3560V2-
24TS-S 

2SFP 

Cisco 

3560G-
24TS-S 

4SFP 

Cisco 

3750G-
24TS 

4SFP 

Cisco 

3750V2-
24TS 

2SFP 

Cisco 

3750-
24PS 

2SFP 

Cisco 

3750-
24FS 

2SFP 

Maximum 

K1 Cena 3 300 186 129 225 138 75 300 

K2 MTBF 2 200 122 100 186 110 142 200 

K3 Spotřeba 1 65 53 41 100 68 64 100 

  
Celková užitnost 565 361 270 511 316 281 600 

Relativní užitnost 94% 60% 45% 85% 53% 47% 100% 

 

Nejlepší možností při daných parametrech je přepínač Cisco Catalyst 3560V2-24TS-S, 

který je osazen 24 10/100 Ethernetovými porty, 2 SFP moduly a RJ-45 portem. 

Obr. 19: Cisco Catalyst 3560V2-24TS 

 

Zdroj: [28] 

Každý z přepínačů distribuční vrstvy musí být osazen několika SFP optickými moduly 

dle SDH/SONET specifikace sítě. Počítá se s aplikací 2-3 modulů na prvek.  

Obr. 20: Cisco OC48 SFP-OC48-IR1 

 

Zdroj: [28] 
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SFP (Small Form Factor Pluggable transceiver) je malé zařízení, které slouží jako 

rozšiřující modul pro aktivní síťové prvky. Zpravidla nabízí rozhraní pro optické nebo 

metalické vedení, přičemž poskytuje různé přenosové rychlosti od 10 Mbit/s až po 

10Gbit/s. mezi jeho přednosti patří možnost zapojení za chodu zařízení. Pro potřeby naši 

kruhové topologie byl zvolen modul s podporou single-mode vláken o rychlosti 2.5Gbit/s. 

Zásadním parametrem pro délku optického vlákna byla zvolena hodnota 15 Km. Samo o 

sobě se tedy nabízí využití modulu, jež pracuje s vlnovou délkou paprsku o velkosti 

1310 nm. V síti tedy bude použit modul Cisco OC-48c/STM-16 s konektorem LC od firmy 

SFPEX což je původní výrobce pro společnost Cisco a je plně kompatibilní s produkty i 

jiných výrobců. Modul je schopný provozu v teplotním rozsahu -10 až 80 °C. Pořizovací 

cena za jeden kus je značně rozlišná dle distributora, ale nejdostupnější moduly začínají na 

ceně 1995 Kč.  

4.8 Výběr přepínačů pro přístupovou vrstvu 

Spravovatelné přepínače v Access vrstvě hierarchického modelu by měly nabízet 

funkce jako je port security, podporu VLANů, QoS a agregaci linek. Port security 

umožňuje nastavit maximální počet zařízení připojených k danému portu, případně přesně 

určit, která zařízení se připojit mohou, proto jde o první bezpečnostní úroveň [15]. Oproti 

tomu agregace linek zvýší kapacitu linek a umožní efektivnější připojení k vyšší vrstvě 

hierarchického modelu. Od přepínače je vyžadována také podpora SSH protokolu pro 

vzdálenou správu a minimální počet pěti 100Mbit Ethernetových portů. Tyto vlastnosti 

nejlépe splňuje série přepínačů Cisco Small Bussiness 300.  

Kritéria výběru jsou následovná: 

1) Cena [s DPH] 

 Minimální 

2) Průměrný čas mezi poruchami zařízení - MTBF (hodiny) 

 Největší 

3) Průměrná spotřeba 

 Minimální 
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Charakteristiky variant 

Tabulka 28 

  Charakteristika 
Cisco 

SF300-08  

Cisco 

SF302-08  

Cisco 

SF302-08P 

Cisco 

SF302-
08MP 

Cisco 

SG300-10 

K1 Cena [Kč] 3 505 4 298 6 242 8 392 5 143 

K2 MTBF 71006 69825 65527 63567 74294 

K3 Spotřeba [W] 6,8 9,2 75,7 137,1 12,4 

Matice prostých užitností 

Tabulka 29 

  Charakteristika 
Cisco 
SF300-08  

Cisco 
SF302-08  

Cisco 
SF302-08P 

Cisco 

SF302-

08MP 

Cisco 
SG300-10 

K1 Cena 100% 82% 56% 42% 68% 

K2 MTBF 96% 94% 88% 86% 100% 

K3 Spotřeba 100% 74% 9% 5% 55% 

Párové porovnání kritérií a stanovení vah 

Tabulka 30 

 

Matice vážených užitností 

Tabulka 31 

  Četnost Pořadí Váha 

Kritérium 1 2 1 3 

Kritérium 2 1 2 2 

Kritérium 3 0 3 1 

Volba nejlepší varianty 

Tabulka 32 

  Charakteristika Váha 
Cisco 

SF300-08  
Cisco SF302-08  

Cisco SF302-

08P 

Cisco SF302-

08MP 
Cisco SG300-10 Maximum 

K1 Cena 3 300 246 168 126 204 300 

K2 MTBF 2 192 188 176 172 200 200 

K3 Spotřeba 1 100 74 9 5 55 100 

  
Celková užitnost 592 508 353 303 459 600 

Relativní užitnost 99% 85% 59% 51% 76% 100% 
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Pro přístupovou vrstvu je nejlepší variantou spravovatelný přepínač Cisco SF300-08, 

který nabízí 8 FastEthernet (10/100) portů, přepínací kapacitu 1,6 Gbit/s, statický L3 

routing, podpora ACL a QoS, Port Security a vzdálený přístup pomocí SSH. 

Obr. 21: Cisco SF300-8 

 

Zdroj: [28] 

4.9 Výběr Set-top-boxu  

Posledním typem koncového zařízení, které bude nainstalováno do sítě je zákaznický 

Set-top-box pro IPTV s HD podporou. Zařízení běží na systému Windows CE, nebo 

volitelně na distribuci Linuxu a obsahuje podporu mnoha kodeků jako MPEG-2, MPEG4 a 

VC1. Běžně podporuje všechny současné HD rozlišení. O chod zařízení se stará procesor 

459 DMIPS, který využívá konfigurovatelné paměti. Volitelně je možnost osadit STB 

jednotku o pevný disk pro nahrávání pořadů. Zařízení na zadní straně obsahuje mnoho 

výstupů pro komunikaci a zobrazování jako je Ethernetový uplink port, USB, HDMI, S-

VIDEO, optický výstup, koaxiální výstupy a anténní konektory, SCART a konektor pro 

napájení. Cisco nabízí pro východoevropské trhy následující série zařízení: CIS330, 

CIS430, CIS2000, ISB2000 a ISB7000. Jejich odlišení je dáno především integrací čipu 

Broadcom 7045/7013 nebo Sigma 8634, a pak také volitelným diskovým úložištěm.  

 Ceny zařízení závisí především na množství odbíraných kusů, ale obecně se dá říct, že 

modely se dají pořídit v rozpětí od 1800-6000 Kč. Pro český trh se jeví jako nejdostupnější 

varianta CIS330 za 1800Kč, nebo model CIS430 s 500GB diskem za 3500Kč. 

Předpokládám, že ISP zvolí dva obchodní přístupy při nabízení těchto 2 variant: 

 

1) Model STB CIS330 bude koncovým zákazníkům nabízet zdarma při aktivaci 

služby IPTV 

2) Model STB CIS430 je určen pro náročnější zákazníky, kteří budou vyžadovat 

nahrávaní pořadů na pevný disk. Bude tedy nabízen volitelně za plnou cenu, nebo 

k nejvyššímu balíčku TV kanálů. 
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Obr. 22: Cisco STB CIS330 a CIS430 

 

Zdroj: [26] 

4.10 Metalická a optická kabeláž 

Pro propojování aktivních prvků v ústředí firmy bude využito STP cat5e přímé a 

křížené kabeláže, která dostatečně vyhovuje požadavkům na 1Gbit/s provoz a jejíž 

pořizovací cena je 10Kč/m. V rozvodech v panelových bytech a domech se počítá 

s použitím klasického UTP kabelu s cenou 7Kč/m. V případě instalace optického záložního 

vlákna se nepočítá s výkopovými pracemi pro novou pokládku ale pouze s použitím 

techniky zafukování pro instalaci optického vedení k standartnímu okruhu. Využito bude 

single-mode optické vlákno MIKRO AIRBLOWN 17Kč/m.  

4.11 Rozvod kabeláže v panelovém domu 

Řešení problémů s umístěním distribučního přepínače je zde značně zjednodušeno, 

jelikož se jeví jak nejoptimálnější z hlediska rozvodu UTP kabeláže přesunout ho do 

strojovny výtahu. Z tohoto místa bude i poměrně jednoduchá distribuce UTP přípojek do 

jednotlivých bytů, stejně jako následné úpravy. Zakončení optického vlákna u domu bude 

řešeno dle aktuálních možností infrastruktury. 
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Obr. 23: Rozvod kabelů ve vchodu panelového domu 

 

4.12 Konfigurace sítě 

Jedním z prvních kroků, který je nutno učinit při konfiguraci sítě po fyzickém 

sestavení topologie je úprava topologie logické. K tomu jsou využívány virtuální LAN, 

které dělí velkou síť na úrovní switchů do několika VLAN [17]. VLAN je autonomní síť, 

jež odděluje provoz stanic od sebe. VLAN je odlišena číslem a chová se jako autonomní 

síť, která musí být nakonfigurována na přepínači a vyžaduje přiřazení všech příslušných 

portů do VLAN, které k ní náleží. Výhodou při používání VLAN je lepší zabezpečení, 

kvůli oddělení sítí, snížení broadcastů a lepší přidělování politik dle portů. V našem 

případě začneme dělit VLANy po vstupu do sítě na Cisco směrovači. Kde VLAN 1 bude 

vyhrazena pro poskytování služby internetu. Zatímco VLAN 4 bude vyhrazena pro službu 

IPTV. VLAN 6 bude využívána pro firemní účely. VLANy budou využívat společné trunk 

linky, takže poběží na jednom datovém spoji, s výjimkou části sítě kdy provoz VLAN 1 

bude probíhat přes TRAFFIC shaper Mikrotik. Kde dojde k rozdělení provozu do části 

s metalickým, optickýma a bezdrátovým vedením (VLAN 2,3,5). K tomu abychom mohli 

řešit adresování VLAN je nutné mít zpracovaný adresní plán.  
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Obr. 24: Fyzická topologie sítě 

 

 

Obr. 25: Logická topologie sítě 
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Tabulka 33: Příklad adresování sítě v IPv4 

Název 

IP Adresa 

sítě Broadcast Maska podsítě Rozsah adres 

SEGMENT 1 10.0.0.0 10.0.0.3 /30 10.0.0.1 - 10.0.0.2 

VLAN 1 172.16.0.0 172.16.0.15 /28 172.16.0.1 - 172.16.0.14 

VLAN2 172.16.1.0 172.16.8.255 /21 172.16.1.1 - 172.16.8.254 

VLAN 3 172.16.9.0 172.16.16.255 /21 172.16.9.1 - 172.16.16.254 

VLAN 4 172.16.17.0 172.16.24.255 /21 

172.16.17.1 - 

172.16.24.254 

VLAN 5 172.16.25.0 172.16.32.255 /21 

172.16.25.1 - 

172.16.32.254 

VLAN6  172.16.33.0 172.16.33.255 /24 

172.16.33.1 - 

172.16.33.254 

 

V síti bude použito adresování IPv4 aby byla zachována návaznost na současný 

systém adres. Postupně bude docházet k přechodu na IPv6 adresování, které je možné 

implementovat bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. IPv6 umožní mít dostatečný rozsah 

adres (10
38

) a podporu nových prvků jako je autokonfigurace, podpora mobility a 

integrovaná bezpečnost. Přechod z IPv4 bude umožněn dle mechanismu tunelování, duální 

implementace a překladu. 

Pro směrování v síti je používán protokol stavu linky OSPF. Vzhledem k tomu že je 

celá síť postavena na privátních adresách je nutné použít překlad adres dle protokolu NAT. 

Následně bude na hraniční směrovač implementováno zabezpečení pomocí Access listů. 

Redundantní topologie přepínačů bude řešena pomoci aktivovaného protokolu Spanning 

Tree. Nutné bude i realizovat ruční nastavení SSH protokolu pro zabezpečenou vzdálenou 

správu prvků. 

Přepínače na přístupové vrstvě budou zastupovat funkci tzv. residenční brány, která 

provádí fyzickou adaptaci, stejně jako přemostění mezi fyzickými médii v budově. 

Residenční brána je v domu implementována mapováním každého zařízení do primární 

servisní topologie (hlas, video, Internet). Tento přístup předpokládá, že každý typ připojení 

používá jiné zapouzdření paketů (Internet –PPPoE, IPTV – IP, VoIP volitelně). Pro 

namapování provozu bude použita metoda fyzického nastavení portů, které bude využívat 

v domech samostatné fyzické médium pro každou z Triple Play služeb. Residenční brána 

bude určovat na základě daných portu jaké data, z které VLAN do něj budou 

distribuovány. Řešení QoS bude postaveno na doporučeních IETF architektury 

diferenciovaných služeb (DiffServ). Tyto doporučení říkají, že každý uzel připojený do sítě 
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musí být schopen oddělit pakety různých služeb při provádění plánování a řazení. 

Jednotlivé uzly musí být schopny provádět značení provozu pomocí DSCP kódových 

značek a musí mít implementováno DiffServ chování při přeskocích (PHB – Per Hop 

Behavior). Z těchto parametrů vychází doporučené nastavení pro konfiguraci linkových 

karet: 

Tabulka 34 

Služba DiffServ PHB 

DiffServ 

DSCP hodnota Pořadí linkové karty Váha pořadí 

Broadcast videa 
Zaručené přeposílání (AF) 

AF41 

Vážené 
80% downstream, 

20% upstream 

VoD AF42,AF43 

Hlasová a video 

signalizace 
Volič třídy (CS) CS3 

Hlas Urychlené přeposílání (EF) EF Přednostní N/A 

Přístup k 

Internetu 
Výchozí 0 Vážené 

Nespecifikovaný 

bitový poměr 

 

Pro monitorování a diagnostikování sítě je vhodné mít implementován protokol 

Network Time Protokol (NTP), který umožnuje synchronizaci jednotného času u všech 

zařízení. Díky jednotnému času pak lze sladit správu prvků, zaznamenávání událostí, 

analýzu chyb, nebo reakce na narušení bezpečnosti.  

4.13 Zhodnocení přínosů 

Realizace úpravy sítě pro potřeby služby IPTV je po výše popsaných úpravách 

proveditelná. Záměr práce se tedy podařilo úspěšně realizovat a v daných podmínkách 

metropolitní LAN, proto je možné službu poskytovat se všemi jejími eventualitami. 

 Pro regionálního poskytovatele internetových služeb je zcela zásadní inovovat své 

technologie, aby mohli udávat směr v nabídce pokročilých služeb pro zákazníky. Investice 

do tohoto projektu není jen krátkodobá a jednoúčelová, ale umožní v delším období 

nasazení dalších doplňkových služeb jako je VoIP nebo VoD. Architektura sítě je na to 

zcela připravená a závisí jen na tržní poptávce, zda to bude poskytovatel vyžadovat.  

Značně byla vylepšena i robustnost sítě pro případ výpadku libovolného prvku 

distribuční části sítě. Právě velká nestabilita v otázce konektivity je jedním ze zásadních 

nedostatků malých a středních poskytovatelů internetu. Bude tedy možné ušetřit značné 

částky za výjezdy servisních pracovníků do terénu.  
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Zlepšena byla i bezpečnost sítě díky oddělení provozu do VLAN a možnost definovat 

robustnější uživatelské politiky. Dalším vylepšením je integrace systému Cisco Auto 

Secure, ACL a integrovaný firewall ve směrovači. Do budoucna pro dodatečné zlepšení 

bezpečnosti je vhodné uvažovat i o pořízení hardwarového firewallu (např.: Cisco 

ASA100). 

Poměrně diskutabilní by byly náklady na pořízení Cisco technologie, zvlášť když 

srovnatelná konkurence má o řád příznivější cenovou nabídku. Nicméně z hlediska 

maximální garance funkčnosti a 100% stability se jednalo o jedinou vhodnou volbu, která 

umožní správnou funkčnost celé sítě jako homogenního tělesa. Pozitivně lze zhodnotit i 

servis prováděný dle zásad služby Next Business Day, kdy zařízení se závadou je 

vyměněno následující pracovní den kus za kus. Zásadní je podpora multicastových skupin, 

které umožní ke klientovi propouštět jen ty programy, které má zaplacené v balíčku a je tak 

šetřena šířka pásma a zároveň je posílena ochrana proti neoprávněnému příjmu kanálů, 

které nemá uživatel zaplacen. Cisco také nabízí přímý odprodej HW vybavení, takže 

koncová cena může být při větším odběru zařízení pozitivně snížena i o více než 50%. 

Vstřícným krokem pro zákazníky je i možnost využít firemního Cisco profinancování, a 

tak odpadá nutnost žádat o úvěr u banky.  

Další velkou výhodou je jednotná konfigurační platforma postavená na CISCO IOS, 

která umožnuje lehce a bezpečně spravovat i nejodlehlejší prvky sítě. Jako mírnou 

nevýhodu je nutné pohlížet na nutnost přeškolení zaměstnanců, nebo najmutí 

outsourcingové firmy. 

U vybíraných řešení jsem se pokoušel být maximálně objektivní s přehlédnutím na 

možnosti a požadavky firmy. Proto jsem zvlášť v ceníkových otázkách vybíral z pramenů 

od jednoho zdroje. Konečná cena se ovšem bude značně lišit, podle počtu odebraných kusů 

a osobního přístupu, ale poměr cen daných zařízení by měl zůstat totožný. 

Řešení by mělo přinést jak technickou tak ekonomickou výhodu, která spočívá 

v dodatečném zisku z reklam. Ty bude možné lépe zaměřit na koncového zákazníka a 

umožnit mu získat na míru připravený produkt skrze komunikaci s prodejcem. Při 

poskytování služby je nutné počítat s tím, že výdělečnost služby IPTV bude diferencovaná 

dle nabízeného balíčku, protože část zisku odčerpá poskytovatel obsahu. V zásadě lze 

procentuální zisk kalkulovat dle ceny balíčku, kterou hradí koncový uživatel. V případě 
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základního balíčku je zisk pro ISP zhruba 50%. U balíčku s prémiovými filmy je pak zisk 

roven 40% a u sportovního balíčku už jen 20%. S tímto poměrovým ziskem je nutno 

počítat při zvažování typu nabízeného obsahu.  

Při optimalizace sítě jsem zvažoval přechod na technologii PON, který jsem záhy 

zavrhl, protože by to znamenalo kompletní změnu topologie sítě, pokládku spousty nových 

optických spojů, omezení rozsahu sítě a odlišnou filozofii při přenosu dat. PON sice nabízí 

několik pozitiv jako pokles nákladů za provoz sítě, protože by byly odstraněny aktivní 

prvky spotřebovávající elektrickou energii, dále snazší údržba optického vláka kdy 

k jednomu odběrateli je vedeno pouze jedno vlákno, pak také odpadá nákup aktivních 

síťových prvků, které jsou jednou z nejdražších částí sítě. S tím souvisí i menší náročnost 

na správu prvků. Výhoda u PON je i na straně prostorových požadavků, protože vyžadují 

pouze minimální místo pro vedení optické linky, zatím co aktivní technologie potřebuje 

vyhradit místo pro přepínač s vysokým počtem portů, odkud bude rozváděn signál ke 

koncovým odběratelům.  

Nicméně pro aktivní topologii také hovoří nemálo výhod, jako je snadné přidělování 

šířky pásma a jeho jednoduché navyšování do budoucna. Zásadní pro IPTV službu je i 

nízké zpoždění a jitter chybovost. Díky technologii bod-bod je méně uživatelů ovlivněno 

chybovostí přístupového uzlu ve srovnání s PON a snazší je i identifikace poruchy. 

Rozsáhlejší je díky aktivním prvkům i perimetr sítě, který může v případě nutnosti 

dosáhnout až hranice 70 Km. Cenové náklady jsou sice při budování topologie vyšší, 

nicméně náklady při připojování dalšího účastníka jsou již téměř zanedbatelné. 

Vedlejším pozitivním vlivem pro síť je zvýšení stability připojení, snížení ztráty 

paketů, zlepšení bezpečnosti a možnosti poskytovat další služby jako je VoD, VoIP a 

LastWeekTV. Bylo současně zamezeno zastarávání používané technologie, která by do 

budoucna přinášela jen omezení v kvalitě poskytovaných služeb, neschopnosti nabízet 

konkurenceschopné služby za srovnatelné ceny. Inovace technologií je jedním ze 

základních kamenů přežití firmy, a pokud je na trhu uvolněné místo, které může společnost 

obsadit a získat tak náskok před soupeři, je vždy vhodné pokusit se tento krok udělat. 

Pokud se o to firma nepokusí, pak bude průběžně přicházet o zákazníky, kteří budou 

poptávat inovativní technologie jinde. 
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5. Závěr 

Cíl práce se povedlo splnit a výstupem je optimalizovaná síť, kde je okamžitě možné 

nasadit IPTV. Je to velice důležité, protože IPTV pozvolna proniká na televizní trh a může 

se z něj do budoucna stát při správně nastavené distribuční a cenové politice lídr na trhu, 

který změní současný převládající model distribuce televizního signálu. Při tvorbě textů 

jsem většinou pracoval se zahraniční literaturou, jelikož jsem se v českých materiálech 

většinou setkával s povrchně popsaným výkladem. Výhodu českých zdrojů naopak bylo 

množství informací vztahující se k praxi. V práci se zabývám problematikou optimalizací 

sítě středně velkého poskytovatele internetového poskytovatele pro službu IPTV. 

Teoreticky jsem rozebral kompletní problematiku audiovizuálních služeb, s tím související 

digitální televizi a specifika IPTV. Dále jsem v teoretické části řešil vhodnou architekturu 

sítě a používané protokoly. Velký důraz jsem kladl i na oblasti týkající se QoS.  

V analýze současné situace ve firmě jsem pracoval s poskytnutými materiály od 

zadavatele. Popisoval jsem pozadí podnikatelského sektoru firmy, ve kterém podniká její 

současné a budoucí cíle. Následně jsem se zaměřil na popis topogie, technologického 

vybavení a identifikaci nejslabším míst v architektuře metropolitní sítě. 

V části věnované návrhu a optimalizaci sítě jsem definoval potřebné opatření, které 

povedou k nápravě, a vybral vybavení dle multikriteriálního hodnocení. Při optimalizace 

sítě jsem postupoval dle hierarchického modelu sítě[15] prosazovaného společností Cisco. 

Navrhl jsem nově opatření, která přispějí k větší bezpečnosti sítě, a zkonstruoval jsem 

návrh logické topologie s příslušnými virtuálními podsítěmi. Do návrhu sítě jsem 

nezahrnul přímé nastavování prvků pomocí Command-line interface (CLI), protože CISCO 

nabízí volně dostupné elektronické publikace řešící tuto problematiku krok za krokem, 

proto mi nepřišlo nezbytné zahrnovat tento obsah do práce. 

Výstupem práce je optimalizovaný návrh sítě, po jehož provedení v praxi je možné 

okamžitě nasadit IPTV službu a provozovat ji s garantovanou kvalitou. Většina přínosů 

optimalizace bude zřejmá ihned a některé se projeví až při delším provozu sítě. V rámci 

práce nebyl vybrán dostatečně konkrétní obchodní model, jelikož zadavatel neposkytl 

dostatečně podrobné vnitrofiremní data pro analýzu možností firmy. 
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Seznam použitých zkratek a slovník 
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Subscriber Line  
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AON Active Optical Network 
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Border Gateway Protocol 
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Access Multiplexer 
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rozšiřujících audio/video služeb  

Firewall 
- sítové zařízení pro zabezpečení provozu v síti 
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Fibre to the Home 

zakončení optického vlákna v obytném 

prostoru 

FTTN 
Fiber to the Node zakončení optického vlákna v přípojném uzlu 

Gateway 
- brána, spojuje sítě s různými protokoly 
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HD 
High Defintion vysoké rozlišení obrazu - 720p; 1080p 

IOS Internetwork Operating 

System Cisco operační systém pro síťová zařízení 

IGMP Internet Group 

Management Protocol internetový protokol pro podporu multicastu 

IPSEC 
Internet Protocol Security bezpečnostní rozšíření IP protokolu 

IPTV 
Internet Protocol television televize poskytovaná skrz IP 

IS-IS Intermediate System To 

Intermediate System dynamický směrovací protokol 

Jitter 
- 

nežádoucí odchylka jedné nebo více 

charakteristik periodického signálu 

LAN 
Local Area Network místní síť 

MAN Metropolitan Area 

Network metropolitní síť 

MPEG codec Motion Picture Experts 

Group codec video kodek 

Multicast 
- 

způsob zasílání paketů více účastníkům 

najednou 

OSPF 
Open Shortest Path First dynamický směrovací protokol 

PoE 
Power over Ethernet napájení zařízení skrz Ethernetový kabel 

PON 
Passive Optical Network pasivní optická síť 

PVC  
Permanent Virtual Circuit 

logická komunikační trasa vytvořená pro stálé 

komunikační spojení 

PVS server Personal Video Services 

Server 

server s multimediálním obsahem přístupným 

po síti 

QoS 
Quality of Service funkce pro rezervaci a správu datových toků 

Quadruple 

Play - 

kombinace datové, VoIP, IPTV a mobilní 

služby nabízené skrz IP síť 

Repeater 
- síťový prvek zabezpečující opakování signálu 
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RTCP Real-time Transport 

Control Protocol 

kontrolní protokol pro doručování 

multimediálního obsahu skrz IP sítě 

RTP Real-time Transport 

Protocol 

protokol pro doručování multimediálního 

obsahu skrz IP sítě 

Session 
- 

relace obsahující data o spojení mezi klientem 

a serverem 

SFP slot 
Smart Form Pluggable 

rozšiřující sloty pro osazení optickými 

moduly 

SIP 
Session Initiation Protocol  protokol pro inicializaci relací 

Spanning tree 
- 

síťový protokol zabraňující vzniku smyček v 

síti 

STB 
Set Top Box 

zařízení pro příjem různých forem digitálního 

signálu na signál, který je zobrazitelný v TV 

Stream 
- datový tok  

Traffic shaping 

- 

tvarování datového provozu, využívá se při 

přidělování šířky pásma pro koncové 

odběratele 

Triple Play 
- 

kombinace datové, VoIP a IPTV služby 

nabízené skrz IP síť 

Unicast 
- způsob zasílání paketů jednomu účastníkovi 

VDSL 
 Very High Speed DSL 

technologie rychlého přenosu dat přes 

telefonní vedení 

VLAN 
Virtual LAN virtuální LAN 

VoD 
Video on Demand služba video na požádání 

VOIP Voice over Internet 

Protocol protokol pro přenos hlasu skrz IP síť 

VPN 
Virtual private network virtuální soukromá síť 

WAN 
Wide Area Network Síť velkého rozsahu 

WiMAX 
Worldwide 

Interoperability for 

Microwave Access 

bezdrátová technologie pro datovou 

komunikaci 
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