
TS bič
Odpovědná osoba za obsah předmětu: http://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc

1. Úvod do TS
• Telekomunikační síť tvoří skupina telekomunikačníchzařízení, která jsou logicky 

uspořádaná a propojená, scílem poskytovat telekomunikační služby.
• Komunikační spojení vytváří vazbu (fyzickou nebologickou), nejčastěji mezi dvěma 

koncovými zařízeními,za účelem výměny informací určitého typu (řečové,obrazové atd.)
• Přepínání kanálu: V síti s přepínáním kanálů jsou informace přenášeny prostřednictvím 

předem vytvořeného kanálu. Tento kanál může být vytvořen vždy jen před začátkem 
přenosu uživatelských informací nebo může být vytvořen trvale.

• Přepínaní zpráv: V síti s přepínáním zpráv jsou přenášené zprávy vybaveny cílovou 
adresou a poslány do sítě bez rezervace kapacity sítě a bez garance doručení do cíle.

• Přepínání paketů: Přepínání paketů je podobné přepínání zpráv s tímrozdílem, že dlouhé 
zprávy jsou rozděleny na menší pakety se stejnou nebo podobnou délkou. Dva druhy 
obsluhy: datagramová a virtuální kanál.

• V sítích s datagramovou obsluhou mohou pakety dorazitdo cíle s různým zpožděním a v 
různém pořadí. Př: čistá IP síť

• V sítích s obsluhou pomocí virtuálního kanálu se propřenos paketů vytváří virtuální kanál. 
Pro tento účel mají síťové uzly předem vytvořené přepínací tabulky. Data jsoupřenášena ve 
formě paketů po stejné cestě, v neměnném pořadí a se stejným zpožděním. Př: FR, ATM, 
MPLS

2. Protokolové modely
• RM OSI: Referenční model pro propojení otevřených systémů (RM OSI – Reference Model 

for Open SystemsInterconnection) je souborem pravidel a standardů, kteréjsou potřebné pro 
výměnu informací mezi otevřenýmisystémy.

• PDU – Protocol Data Unit
• Vrstvy RM ISO/OSI: 

• Jak zpráva prochází jednotlivými vrstvami od nejvyšší ponejnižší, každá vrstva k ní může 
přidat své řídící informace, které jsou důležité pro partnerské vrstvy jiných systémů. Tento 
proces se nazývá zapouzdření (encapsulation).

• 7. – 4. vrstva – koncově orientované vrstvy – jsouimplementovány jen v koncových 
zařízeních

• 3. – 1. vrstva – síťově orientované vrstvy – síťové tranzitnízařízení používají jen je (nebo 
některé z nich)

http://www.youtube.com/watch?v=CMpzQeFKrYc


• Aplikační vrstva: Tato vrstva vytváří rozhraní mezi aplikacemi, které uživatelé používají ke 
komunikaci, a sítí, přes kterou jsou přenášeny uživatelské zprávy. Př: HTTP, FTP, SMTP, 
POP3. PDU: message

• Prezentační vrstva: Úkolem této vrstvy je kódování a konverze dat aplikační vrstvy tak, 
aby data vytvořená aplikací zdroje mohla být správně interpretovaná aplikací cílového 
zařízení (př.ASCII, JPEG, MPEG atd.). 

• Relační vrstva: Úkolem této vrstvy je vytvářet a udržovat komunikaci mezi zdrojovou a 
cílovou aplikací. Relační vrstva se stará o výměnu informací sloužících k zahájení 
komunikace, k jejímu udržení v aktivním stavu a k obnovení relace, která byla přerušena 
nebo byla neaktivní po dlouhou dobu.

• Transportní vrstva: Transportní vrstva provádí segmentaci dat a jejich znovu poskládání do 
různých komunikačních toků. Sleduje komunikaci mezi aplikacemi, segmentace a kontrola 
segmentů, identifikace aplikací. Př: TCP/UDP. PDU: segment

• Síťová vrstva: Síťová vrstva se zabývá přenosem dat sítí od zdroje k cíli. Adresuje zařízení 
v síti, zapouzdřuje data, směrování u nespojově orientovaného přenosu, signalizace u 
spojového přenosu. Př: CLNP, IP. PDU: paket/datagram

• Spojová vrstva: Spojová vrstva se zabývá přenosem dat přes lokální přenosové médium. 
Umožňuje vyšším vrstvám přenos dat v podobě rámců, řídí vysílání dat na přenosové 
médium a jejich příjem, pomocí řízení přístupu k médiu a detekuje chyby. Pomocí flag 
provádí synchronizaci mezi Tx a Rx. Př: Ethernet, Token ring, HDLC, PPP, dot11. PDU: 
rámec

• Fyzická vrstva: Fyzická vrstva se zabývá přenosem jednotlivých bitů,které tvoří 
dohromady rámec spojové vrstvy, přes přenosové médium. Patří zde: fyzické médium a 
konektory, reprezentace bitů na médiu a jejich kódování, Tx a Rx obvody síťových zařízení. 
Př: dot.11abgn, EIA/TIA pro UTP a fiber

• Protokolový model TCP/IP byl vytvořen na základě iniciativy Ministerstva obrany USA s 
cílem zajistit spojení mezi experimentální sítí ARPANET a jinými sítěmi. Výhody: 
fragmentace IP paketů podle použité technologie spoj vrstvy, flexibilní adresní systém

• Aplikační vrstva: Aplikační vrstva odpovídá třem vrchním vrstvám modelu OSI 
(aplikační, prezentační a relační vrstva). Nabízí služby poskytované systémem uživatelským 
aplikacím.

• Transportní vrstva: Transportní vrstva poskytuje dva typy služeb vyšší vrstvě– 
garantované doručení dat pomocí TCP protokolu(Transmission Control Protocol ) a 
doručení dat metodou „best effort“ pomocí UDP protokolu (User DatagramProtocol).

• Internetová vrstva: Internetová vrstva je jádrem celé architektury TCP/IP. Její funkce 
odpovídají síťové vrstvě modelu OSI. Hlavním protokolem internetové vrstvy je IP 
protokol (Internet Protocol). Jeho úkolem je přenos paketů mezi sítěmi, od jednoho 
směrovače k jinému, až k cílové síti. Na rozdíl od protokolů aplikační a transportní vrstvy 
není IP implementován jen v koncových zařízeních, ale i vsíťových zařízeních jako 
například směrovač. IP je nespojově orientovaný datagramový protokol, který funguje na 
principu „best effort“. 

• Protokoly, které vykonávají ve vztahu k IP pomocnou funkci se často řadí na internetovou 
vrstvu TCP/IPmodelu. Př: RIP, OSPF, ICMP, IGMP

• Vrstva přístupu k síti: Vrstva přístupu k síti je zodpovědná za spolupráci s různými 
síťovými technologiemi. TCP/IP model považuje každou technologii této vrstvy za nástroj k 
přenosu paketů k dalšímu směrovači na cestě k cíli. Definuje způsob zapouzdření IP paketu 
do PDU dané přenosové technologie, stanovuje způsob překladu IP adres na adresy 
používané danou přenosovou technologii



• Úkolem IP je umožnit spojení s jednotlivými níže ležícími technologiemi. IP je nespojově 
orientovaný protokol, tzn. IP pracuje skaždým paketem jako s nezávislou datovou jednotkou 
bezvazby na jiné IP pakety.

• TCP: K zajištění spolehlivého doručení dat vytváří TCP logickéspojení, které umožňuje 
číslování přenášených paketů,potvrzování jejich přijetí a zajištění znovuposlání ztracených 
paketů. Umí také detekovat a odstranit duplicitní pakety a doručit pakety aplikační vrstvě v 
pořadí,v kterém byly odeslány. Tímto způsobem TCP zajišťuje bezchybný přenos dat v síti 
od jednoho koncového zařízení k jinému. Př: HTTP, FTP, SMTP

• UDP: UDP je jednoduchý protokol, který se používá, pokud spolehlivost přenosu dat není 
důležitá nebo je řešena nástroji vyšší vrstvy – aplikační vrstvy. Př: TFTP, SNMP, DNS

• RTP: RTP umožňuje komunikaci (hlas nebo video) v reálném čase. Je navržen i pro 
multicastovou komunikaci. Používá UDP, nepodporuje QoS ale využívá RTCP za účelem 
kontroly kvality přenosu.

3. LAN sítě
• cílem je propojit počítače umístěné v omezené oblasti do podoby počítačové sítě. Obvykle 

spravována jednou organizací, používají se kabelové i bezdrátové technologie.
• Využívá jen funkce fyzické a spojové vrstvy: Fyzická se zabývá reprezentací bitů, konektory 

a kódováním. Spojová má dvě podvrstvy – řízení logického spoje (LLC) a řízení přístupu k 
médiu (MAC)

• Funkce LLC obvykle implementovány SW a funkce MAC jako pomocí HW (síťovka), tak i 
SW (drivery síťovky)

• MAC: zajišťuje přístup k médiu, vytváří rámce, přenáší rámce, náhodný přístup – jeden z 
hlavních algoritmů přístupu, stanice vyšle rámec bez koordinace využívání přístupového 
média, důsledkem je riziko kolize, metoda negarantuje přenos rámce v určitém čase.

• Deterministický přístup: doba na přístup k médiu je předem známá, dva druhy: token 
passing a pooling.

• LLC: vytváří rozhraní k síťové vrstvě, zajišťuje bezchybný přenos rámců, umožňuje 
spolupráci různých protokolů síťové vrstvy s různými přístupovými metodami a 
technologiemi definovaných v podvrstvě MAC.

• Fyzická topologie: popisuje jak jsou pospojována zařízení mezi sebou



• Logická topologie: popisuje jak jsou vyměňovány data mezi zařízeními
• př topologií: sběrnice, kruh, hvězda, rozšířená hvězda. Srovnání: PC propojená pomocí 

HUB – fyzicky hvězda, logicky sběrnice. PC propojená pomocí SWITCH – fyzicky hvězda, 
logicky hvězda

• Ethernet: nejrozšířenější LAN technologie díky jednoduchosti a nízké ceně. Je to síťový 
standard pro přenos dat rychlostí 10Mbit/s počátkem 80.let 20.stol standardizován 802.3

• CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection – metoda používaná u 
Ethernetu. Pokud je médium volné (nedetekuje se nosná) stanice může vyslat rámec, pokud 
není musí vyčkat až bude volné. Nezaručuje kolize, pokud je detekována kolize stanice 
přestanou vysílat a vyčkají náhodně dlouhou dobu, poté se znovu pokusí vysílat. Pokdu 
nastane více kolizí za sebou, tak čekací doba exponenciálně roste.

• Ethernet používá jako fyzické adresy zařízení v síti MAC adresy
• Token ring: využívá token passing, odeslaný rámec se vždy vrátí k odesílateli, řízení 

komunikace vede jedna stanice.  Rychlost: 4 nebo 16 Mbit/s, max stanic 260, max délka 
kruhu: 4km. V porovnání s Ethernetem je spolehlivější a lépe přenáší data, ale vůči 
vysokorychlostnímu Ethernetu je zastaralá

• FDDI: Fiber Distributed Data Interface – první LAN technologie využívající optické 
vlákno, lze použít i metaliku. V mnoha ohledech vychází z Token Ringu. Tvořen dvěma 
kruhy – jeden hlavní druhý vedlejší. Rychlost 100MBit/s, délka 100km, max stanic 500. 
Za normálních okolností se používá hlavní okruh – thru mode, pokud dojde k poruše 
propojí se hlavní a vedlejší okruh tak, aby vytvořili uzavřený kruh – wrap mode. Používá 
token passing, nabízí dvě služby: synchronní – garantuje přenosovou rychlost stanicím, 
asynchronní – dynamicky přiděluje přenosovou rychlost. Typy koncových zařízení: stanice 
A – připojena k oběma okruhům, stanice B – připojena k hlavnímu okruhu, koncentrátor – 
připojuje stanice B k oběma okruhům. Využití FDDI: propojení velkých LAN sítí, připojení 
výkonných serverů do sítě. Výhody: vysoká rychlost, odolnost vůči poruchám, velký dosah. 
Nevýhody: vysoká cena.

• FDDI II: oproti FDDI nabízí také izochronní  službu – využívá přepínaní kanálů
• FFOL: navržena pro propojení FDDI sítí, data lze přenášet 155MBit/s a 622MBit/s

4. WAN sítě
• pokrývají geograficky rozsáhlejší oblast než LAN, často využívají služeb telkom operátorů, 

ISP, kabelovek.
• X.25: rozhraní mezí koncovým datovým zařízením DTE a zařízením ukončujícím datový 

okruh DCE, rozhraní se nazývá UNI (user-to-network interface). Vhodné jen pro přenos 
vyžadující nízkou rychlost. Pro MUX a DMUX se používá packet assembler-disassembler 
(PAD). Pracuje na spodních třech vrstvách, v současnosti zastaralá. Na fyzické vrstvě jsou 
definována dvě rozhraní X.21 (k CSU/DSU) a X21bis (k synch. Modemu). Spojová vrstva 
používá protokol LAP-B vytváří spojení mezi DTE a DCE, zajišťuje automatické 
znovuposlání rámce v případě přenosové chyby. Je podobný HDLC. Síťová vrstva používá 
protokol X.25/3 hlavními funkcemi jsou směrování paketů, správa virtuálních kanálů, 
kontrola paketových toků. Zařízení které chce poslat data vyšle call request. Identifikace 
kanálu pomocí LCI pole.

• Frame Relay: vhodnější pro přenos zhlukovitého provozu. Definuje dva typy virtuálních 
kanálu: permanent virtual circuit (PVC) a switched virtual circuit (SVC). Základní LAP-F: 
představuje základní sadu pro přenos, podporuje pouze PVC. Řízení LAP-F: obsahuje 
funkce pro SVC. LAP-D: zajišťuje spolehlivý přenos. Q.933: používá adresy koncových 
uzlů a vytváří mezi nimi virtuální kanál. Identifikace pomocí DLCI.

• ATM: vyvinuta jako univerzální technologie s integrovanými službami B-ISDN. V 
rozsáhlých sítích využívá virtuálních cest. Na fyzické vrstvě využívá SDH/SONET pro 
SMT-1 155MBit/s, SMT-4 622MBit/s, SMT-16 2,5GBit/s. Data přenášena pomocí buněk 



(cell) délky 53B. Model odpovídá spodním čtyřem vrstvám OSI modelu. AAL – ATM 
adaptační vrstva přeměňuje zprávy vyšších vrstev na buňky. Přepínaní buněk pomocí virtula 
path identifier VPI a virtual channel identifier VCI. ATM funguje ve dvou módech: 
přepínání virtuálních cest – buňky se přepínají jen na základě VPI a VCI se ignoruje, 
přepínaní virtuálních kanálů – buňky se přepínají pomocí VPI i VCI, hodnota VPI se 
nemění.

5. Transportní sítě
• tvorba kanálů typu bod-bod, používají přepínaní kanálů, vyznačují se vysokými rychlostmi
• tři generace: PDH, SDH – SONET v USA, DWDM. PDH a SDH využívají TDM ke sdílení 

přenosové rychlosti linky a přenosu dat. DWDM používá MUX optických vlnových délek.
• PDH: T systém – hierarchistická struktura přenosových rychlostí standardizován jako PDH. 

Není plně synchronní, nízká efektivita MUX a DMUX, neposkytuje nástroje pro řízení sítě 
a není odolná vůči poruchám, rychlosti nejsou dostačující pro současné páteřní sítě.

• SDH: odstraňuje nedostatky PDH, SONET a SDH jsou kompatibilní, ale ne identické. Pro 
multiplexování se používají virtuální kontejnery. Ukazatel určuje pozici kontejneru ve 
struktuře vyšší úrovně. Hlavním zařízením je multiplexor s určitým počtem SDH a PDH 
portů, SDH porty se dělí na agregovací a příspěvkové. Multiplexory se dělí na: 
terminálový – multiplexuje mnoho příspěvkových kanálů do jednoho agregovaného, 
add/drop – uvnitř SDH sítě, má dva agregovací porty a pomocí několika příspěvkových 
portů přidává nebo odebírá data příspěvkových kanálů do nebo z agregovaného toku. 
Někdy se využívá digitální cross-connector pro přepínaní virtuálních kontejnerů. 
Regenerátory slouží k regeneraci optických při přenosu signálů na velkou vzdálenost. 
Topologie: kruh add/drop MUX, řada add/drop MUX a terminálovými MUX na konci sítě, 
MESH síť s digi cross-connectory.

• DWDM: pro vytváření páteřních sítí nové generace, rychlost desítky Gbit/s až Tbit/s, 
používá se MUX optických vlnových délek. Princip přepínaní kanálů, kde každá vln délka 
představuje odděleným přenosový kanál. Předchůdcem byla WDM. Při odstupu 100 GHz 
mezi kanály lze používat 41vln délek a při odstupu 50 GHz lze používat 81 vln délek. U 
high-dense WDM lze používat 161 vln délek s odstupem 25GHz mezi kanály. Vláknové 
zesilovače -  zesilují přímo optické signály bez nutnosti přeměny opt na ele a naopak jako u 
SDH, vzdálenost mezi regenerátory 150km a více, neodstraňuje chromatickou disperzi. 
Topologie: bod-bod, kruh, MESH     

6. IP WAN sítě
• přepínače propojené bod-bod jsou nejjednodušší strukturou a označují se jako čisté IP WAN 

sítě – IP se stará o všechny úkoly spojené s přenosem. MPLS – nové řešení integrace IP a 
obsluhy virtuálních kanálu, leží mezi vrstvou IP a Spojovou. Struktura IP WAN sítě je 
postavená pomocí čtyř vrstev. Spodní DWDM, vyšší SDH okrajově PDH, na třetí ATM, 
nejvyšší IP.

• Čisté IP WAN: struktura - IP, SDH/PDH, DWDM. Může být použita na přenos dat citlivých 
na zpoždění pouze v případě, že síť je málo vytížená, IP vrstva zajišťuje QoS. Využívají se 
jednoduché protokoly: HDLC, PPP, SLIP pro řízení datového toku, autentizace zařízení, 
koordinace výměny dat na spojové a fyzické vrstvě, také se využívá vysokorychlostní 
Ethernet. 

• HDLC: základ tvořící spojovou vrstvu u protokolů: LAP-B (X.25), LAP-D (ISDN), LAP-F 
(Frame Relay), LAP-M (modemy). Dokáže vytváře spojení bod-bod i bod-multibod.

• PPP: standard pro prostředí Internetu, reprezentuje skupinu protokolů: LCP, NCP, MLPPP, 
PAP, CHAP. Hlavní rozdíl mezi ostatními protokoly spojové vrstvy je , že dokáže 
koordinovat činnost pomocí negociační procedury.

• Pronajatá linka: pro připojení je potřeba DCE, pokud je linka analogová, tak DCE plní 



funkci modemu, pokud je digitální se jako DCE zařízení používá CSU/DSU
• MPLS: kombinuje techniku virtuálních kanálu s funkcemi TCP/IP. LSR (label switch 

router) plní funkci IP směrovače a přepínače virtuálních kanálů. Přepínací tabulky se vytváří 
pomocí LDP. LDP vytváří virtuální cestu LSP – jednosměrný virtuální kanál. Hraniční LSR 
se označuje jako LER – přijímá provoz jiných sítí v podobě IP paketů, vybaví je značkami a 
pošle po LSP jinému LER. Značka (label) používá se při výběru odpovídající LSR. 
Technologie spojové vrstvy: Ethernet, PPP, Frame Relay nebo ATM.

• MPLS IGP - zrychlení přenosu paketů. MPLS TE – optimalizace provozu v síti. MPLS 
VPN – vpn služba, separace provozu bez nutnosti šifrování. AToM – přenos rámců spojové 
vrstvy přes MPLS síť se zachováním údajů v jejich záhlaví. VPLS – podobné AToM, ale 
umožňuje i spojení bod-multibod.

7. Internet
• postaven na modelu TCP/IP zároveň se stal nejpoužívanějším modelem.Internet je síť sítí a 

každá síť je spravována jiným poskytovatelem internetové služby (ISP). Výhodou je 
snadná rozšířitelnost, nevýhodou je složitější proces modernizace technologii a služeb. 
Internet je levná síť a díky tomu mohou být levné i jeho služby (VoIp).

• Poskytovatelé se liší oblastí pokrytí a druhem služeb: Páteřní ISP – mezinárodní telkom 
operátoři vlastnící sítě pokrývající kontinent nebo část Země (Tier 1). Regionální ISP – 
poskytují služby v rámci regionu (Tier 3). Lokální ISP – působí v rámci malého území např 
města (Tier 4).

• Internet Exchange (IX) nebo Network Access Point (NAP) – místa propojení sítí mnoha 
ISP, spravovány ISP vyšší úrovně. Clearing house – burza s přenosovou kapacitou.

• ICP – ISP s vlastními webovými stránkami
• Intranet - Síť ISP se označuje jako privátní IP síť, pokud jsou v ní poskytovány vedle 

internetových služeb i jiné služby jako například VPN. Pokud jsou tyto služby poskytovány 
s využitím technologií, na kterých je postaven Internet (TCP/IP transportní protokoly a 
webové služby), nazývají se tyto služby intranetové služby.

• Extranet – externí zákazník má přístup k některým interním informacím nebo službám. 
Přístup realizován pomocí veřejné sítě, je zabezpečený a uživatel musí být autentizován.

• SSL – prezentační vrstva, závislá na zabezpečované aplikaci, nezávislé na transportních 
technologiích. Možné zabezpečit jen jednotlivé aplikace. Pro každou aplikaci se vytváří 
samostatná verze protokolu.

• IPSec – síťová vrstva, nezávislá na použité aplikaci i technologii spojové vrstvy. Vytváří 
zabezpečený kanál mezi dvěma síťovými zařízeními.

• VPN – uživatelům veřejné sítě nabízí bezpečnost srovnatelnou s bezpečnostní privátní sítě. 
Dělí se na dva typy: customer provided VPN – o správu sítě se stará klient, ISP se stará jen 
o přístup do veřejné sítě. Provider provisioned VPN – o vybudování a správu se stará ISP. 
Jednotlivé VPN jsou od sebe izolovány. VPN lze dělit podle technologie: používající  
šifrování dat – propojení klientských sítí, nejen dvou koncových zařízení př: IPSec VPN, 
SSL VPN. Používající oddělení provozu – technika permanentních virtuálních kanálů, což 
zajišťuje spolehlivé oddělení provozu různých klientů. Nepoužívají šifrování dat. Př: ATM 
VPN, MPLS VPN, Frame Relay VPN

• PPTP -  zabezpečuje rámce protokolu PPP pracující na spojové vrstvě. Je nezávislý na 
protokolu síťové vrstvy. Používá se na přístupových linkách, ale je vytlačován Ethernetem.

• MPLS VPN -  snadno rozšířitelná, snadno konfigurovatelná a snadná integrace s jinými IP 
službami.  Zajištěna izolace jednotlivých VPN sítí při zachování konektivity přes sdílenou 
veřejnou síť.

• VoIP: První krok digitalizace hlasu, druhý potlačení nežádoucích signálů a komprese, po 
kompresi je hlas paketizován a jsou přidána záhlaví VoIP protokolů. Přidají se záhlaví 
protokolů potřebných k přenosu. Jakmile pakety dorazí do cíle, jsou seřazeny, 



dekomprimovány a aproximován obsah chybějících paketů. Dva typy signalizačních 
protokolů: H.323 a SIP. 

8. Signalizace v telekomunikačních sítích
• pomocí signalizace se navazuje a řídí spojení mezi dvěma účastníky. V současnosti se 

využívá systém SS7 – navržen pro meziústřednová a mezisíťová rozhraní, tvořen 
signalizační sítí, překrývající se se síti hovorových kanálů

• CCS7: signalizace mezi ústřednami, čtyřvrstvý protokolový model, nahrazuje signalizaci 
souběžnou s hovorem, použití prakticky ve všech digitálních telekom sítích. Jedno 
signalizační spojení je použito pro více hovorových kanálů. Pomocí CCS7 jsou propojeny 
SP (Signaling Point). SSP (signaling switching point) – vytváří, ukončuje nebo přepíná 
telefonní spojení. STP (signaling transfer point) – směrovače v signální síti, většinou 
součást tranzitních ústředen. SCP (signaling control point) – databáze poskytující 
informace pro doplňkové služby.

• Přidružená signalizace: signalizační trasa musí existovat mezi všemi SSP, signalizační 
linka je přidružena k lince hovorové.

• Nepřidružená signalizace: signalizační trasa je logicky oddělena od hovorové trasy, 
signalizace využívá pro směrování STP, velký počet STP způsobuje zpoždění, používá se 
rovněž v SS7.

• Quasi přidružená signalizace: minimalizován počet STP, oba SSP jsou připojeny přes 
stejné STP 

• MTP 1: fyzická vrstva, přenosové médium, konektory, přenosová rychlost, linkový kód, 
nezávislá na vyšších vrstvách.

• MTP 2: poskytuje detekci chyb, zahajuje opakovaný přenos, pro přenos SS7 zpráv používá 
signal units. Tři typy paketů: FISU – posílán v případě, kdy není přenášena žádná 
informace, slouží k monitorování okruhu a potvrzování správně přijatých LSSU a MSU. 
LSSU – slouží k monitorování a řízení okruhu mezi dvěma sousedními SP/STP. MSU – 
obsahuje informace o adrese a patří spíše do MTP 3, po příchodu do SP rozhodne podle 
adresy zda je zpráva určena pro tento SP nebo ne.

• MTP 3: zaručuje funkční směrování pro přenos oznamovacích zpráv mezi sítí SS7 a 
koncovým bodem. Každý prvek v sítí má jedinečnou adresu (SPC) pomocí které se provádí 
směrování.

• SCCP – rozšíření směrovacích schopností MTP. ISUP – podpora ISDN. TCAP – definuje 
zprávy a protokol pro komunikaci mezi aplikacemi uvnitř uzlů. OMAP – navržen pro 
asistenci při administraci SS7 sítě.

• SAAL: slouží pro spolehlivý přenos signalizačních zpráv v ATM, spojení bod-bod nebo 
bod-multibod. SSCOP – obsahuje mechanismy pro zahájení, ukončení a dohled 
signalizačního spojení.

•  Signalizace v ATM na UNI rozhraní: Q.2931 jako DSS2 protokol – specifikuje procedury 
pro zahájení, rozpad a dohled signalizačního spojení v B-ISDN rozhraní. Používá se formát 
zprávy Q.931 (ISDN). 

• Signalizace v ATM na NNI rozhraní: definován jako B-ISDN user part (B-ISUP). Na UNI 
přenášena pomocí SAAL jednotek protokolu DSS2. Na NNI rozhraní se využívá část ISUP.

• Signalizace VoIP: ITU-T H.323, IETF SIP, mezikomunikační protokoly RTP/RTCP
• H.323: zastřešuje multimediální komunikaci bez garance kvality služeb, odkazuje se např na 

Q.931 definující signalizační protokol  pro sestavení, dohled a rozpad spojení v síti ISDN. 
H.323 terminál – HW nebo SW telefon. H.323 GW – zařízení umožňující obousměrnou 
komunikaci se zařízením v jiné síti. Gatekeeper – poskytuje složby překladu adres a řízení 
provozu v síti H.323

• SIP: oproti H.323 je textově orientovaný, strukturou podobný HTTP, pro vlastní 
multimediální přenos jsou obvykle používané protokoly RTP, RTCP, UDP a IP. UAC – 



klient v koncovém zařízení iniciující SIP signalizaci. UAS – server v koncovém zařízení 
reagující na SIP signalizaci od UAC. SIP proxy – přijme žádost od UA nebo jiného proxy 
serveru a předá ji dalšímu proxy serveru, pokud volanou stanici nemá ve své správě.

• Klienti a servery si posílají požadavky pomocí metod: INVITE – žádost o sestavení 
spojení. AKC – potvrzení INVITE. BYE – ukončení spojení. CANCEL – ukončení 
nesestaveného spojení. Odpovědi na SIP metody jsou zprávy uvedené číselným kódem: 
1XX – informační zpráva. 2XX – úspěšné ukončení. 3XX – přesměrování, 4XX – chyba 
dotazu, 5XX – chyba serveru, 6XX – globální selhání

9.  ISDN
• BRI: základní přípojka, přenos je plně digitální, používá běžných telefonních 

dvoudrátových vedení, dosah stovky metrů až kilometr záleží na kvalitě přípojky. 
Specifikuje dva užitečné B kanály (každý 64 Kbit/s) a jeden signalizační D kanál (16 
Kbit/s). B kanál funguje na principu přepojování okruhů.

• Komponenty sítě: NT1 – rozhraní pro koncová T zařízení. NT2 – možnost připojit až 8 
zařízení současně, rozhoduje které zařízení bude vysílat. TE1 – standardní ISDN zařízení 
(telefon, fax), umožňuje připojení na S nebo T sběrnici. TE2 – zařízení bez ISDN rozhraní s 
rozhraním V.25 nebo RS232. TA – možnost připojit ne-ISDN zařízení na ISDN a na S/T 
rozhraní.

• Rozhraní S/T: na straně NT k uživateli, někdy integrováno v ústředně, rozdílný formát 
příchozích a odchozích rámců, na BRI se pro současný přenos B, D a záhlaví využívá TDM. 
BRI vytvořeno zakončením NT1 – vytváří zakončení typu T se čtyřmi vodiči. Rozhraní S a 
T jsou logicky i fyzicky identické. K NT2 vytváří vícenásobné S rozhraní.

• Rozhraní T: mezi NT1 a NT2, 4 drátové vedení, jeden pár pro vysílání a druhý pro příjem, 
NT2 je typicky pobočková ústředna PBX.

• Rozhraní S: mezi NT a až 8 koncovými zařízeními, 4 drátové vedení, v jednom okamžiku 
lze komunikovat pouze max. se 2 zařízeními. Sběrnice ukončena terminátory na obou 
párech. Každé zařízení může mít své vlastní telefonní číslo (lze požádat o MSN). Linkový 
kód MAMI

• Rozhraní U: na straně přípojného vedení, nejčastěji 2-drát, použitý kód 2B1Q – lze 
jednoduše generovat, minimalizuje přeslechy, definován 4 úrovněmi každá popsána 2 bity.

• Rozhraní S0: blok NT2 není nutný, použití v bod-bod – maximálně 1km od NT k TE1, 
propojeno jedno zařízení. Použití v bod-multibod krátká pasivní sběrnice – až 8 
připojených terminálů, max délka od bloku NT k poslednímu TE je 200m.  Použití v bod-
multibod prodloužená pasivní sběrnice – až 500m od NT k prvnímu TE

• PRI: T1 23x 64 Kbit/s B kanálů a 1x 64 Kbit/s D kanálu, E1 30x 64 Kbit/s B kanálů a 1x 64 
Kbit/s D kanálu. Okruh z ústředny 4-drátový a vždy bod-bod. Koncové zařízení PBX nebo 
směrovač s PRI rozhraním.

• DSS1: 3. vrstva RM OSI, účastnická signalizace koncových ISDN zařízení nebo PBX, 
zprávy přenášené na D kanálu v PRI i BRI, strukturu popisuje Q.931

• LAPD: 2. vrstva RM OSI, zabezpečení přenášené signalizace z L3 vrstvy v D kanále proti 
přenosovým chybám a postarat se o jednoznačnou identitu terminálu TEI

• ISUP zprávy: IAM – zahájení procedury sestavení hovorového nebo datového spojení. 
SAM – doplňující adresní informace. ACM – potvrzení o úplné volbě. ANM – informuje o 
přijetí hovoru. REL – zahájení procedury rozpadu spojení. RLC – potvrzení o rozpadu 
spojení.

10. Přístupové sítě
• ADSL: používá existující 2-drátové vedení pro vysokorychlostní přenos dat se 

zachováním služby POTS. Rychlost až do 6 MBit/s. Pro fullduplex se využívá FDD (up 
25,875 -138 kHz, down 138 – 1104 kHz) nebo EC (echo cancelation). Pásmo DSL a POTS 



jsou odděleny filtrem tzv splitter.
• DLSAM: obsahuje modem ATU-C, slučuje hlasový provoz a DSL provoz na jednu 

telefonní linku. Pracuje na L2, funkce tzv přístupového koncentrátoru. K jednomu 
DSLAM lze připojit až několik tisíc uživatelů.

• ADSL modem: modem pro přípojku, jako ATU-R, k PC se připojuje přes Ethernet nebo 
USB

• ADSL G.DMT: DMT – diskrétní multitónová modulace, pásmo 26 kHz - 1,1 MHz, 
rozdělené do 256 nosných se šířkou jedné nosné 4,3125 kHz, ADSL.Lite v pásmu do 552 
kHz a rozděluje do 128 nosných. Vzájemná nezávislost subkanálů.

• ADSL2: až 12 Mbits/s, zvyšování rychlosti a dosahu.
• ADSL2+: rozšíření kmitočtového pásma do 2.208 MHz, problém s útlumem kabelů na VF 

→ omezení délky přípojného vedení. Až 511 subnosných, 24 Mbit/s downstream. V ČR 
podpora přes 90% POTS přípojek.

• ADSL2++: horní kmitočet 3,75 MHz, až 811 subnosných, nyní se s ním nepočítá
• VDSL: pásmo až do 12 MHz, asymetricky až 52 Mbit/s downstream a 6,2 Mbit/s upstream 

při délce do 300m, použitelnost do 1,5km přípojného vedení. Použití: HDTV, 
vysokorychlostní připojení k Internetu

• VDSL2: pásmo až do 30 MHz, použita modulace DMT, dvojnásobná rozteč kanálů 8,625 
kHz, 4096 subnosných, krátké přípojky až 100 Mbit/s teoreticky až 200.

• SHDSL: přenos uskutečňovaný v základním pásmu, nemůže koexistovat na jednom 
vedení s ISDN-BRA nebo POTS, jelikož obě využívají základní pásmo. 192 - 2312 kbit/s 
down. Především pro malé firmy požadující symetrické přenosové rychlosti.

• GDSL: poslední vývojová varianta xDSL, koordinované vysílání systému VDSL po 
několika vedeních současně do jednoho skupinového systému. V případě 50 párového 
kabelu a vzdálenosti do 500m by bylo k dispozici cca 6GBit/s symetricky.

• DOCSIS: nejpoužívanější pro přenos po koaxu (CATV) nebo HFC (hybrid fiber coax). 
Vyvinut společnostmi CabelLabs, Broadcom, Cisco a Motorola. Princip: rozvody kabelové 
televize jsou použity jako přístupová síť, pro obou směrný provoz je nutná výměna 
aktivních prvků. Headend/CMTS – často umístěn v hlavní stanici provozovatele CATV, 
hlavním úkolem je modulace signálu z Ethernetu na koax a opačně. Pomocí slučovače se 
sloučí TV signál s daty a přenese je jedním koaxem. Cabel modem – umístěn u zákazníka, 
pracuje na L1 a L2 RM OSI, pomocí splitteru oddělí TV a data, připojení k PC obvykle 
realizováno přes standardní rozhraní Ethernet.

• DOCSIS 1.X: ve směru upstream na fyzické vrstvě se používá QPSK nebo 16-QAM, až 
10,24 Mbit/s, down nejčastěji 64-QAM nebo 256-QAM až 50 Mbit/s

• DOCSIS 2.X: up 128-QAM až 30,72 Mbit/s, down 256-QAM 50 Mbit/s
• DOCSIS 3,0: spojování kanálů, až 200 Mbit/s down, na druhé vrstvě se pro upstream 

používá ATDM – přiděluje jednotlivým modemům časové úseky jejich vysílání, nebo se 
používá S-CDMA – oddělení uživatelů pomocí spread kódu → více modemů může vysílat 
současně. Downstream řídí TDMA, podpora VoIP.

• DOCSIS 3,1: v přípravě, 2014 možné nasazení, down až 10 Gbit/s up 1 Gbit/s, použití 
OFDM, upgrade na 4096-QAM, pásmo až do 1,2 GHz

• PON: využití pasivních prvků pro oddělení signálu do jednotlivých vláken, výhody: pasivní 
prvky nepotřebují napájení → vzrustá spolehlivost, nevýhody: útlum prvků. Přípojky 
FTTX: FTTN – vlákno zakončeno ve skříni (uzlu) až několik km od zákazníka. FTTC – 
zakončeno v účastnickém rozvaděči (na chodníku), koncové body připojeny metalikou. 
FTTB – zakončeno v budově účastníků, kteří jsou připojeni vnitřními účastnickými 
rozvody. FTTO - zakončena u zákazníku s velkými nároky na přenosovou kapacitu. FTTH 
– zakončena až u koncových bodů sítě, tj až na účastnické zásuvky.

• Základní prvky: ODN – optická distribuční síť. OLT – optické zařízení ukončující optickou 
distribuční síť na straně poskytovatele připojení. ONU – koncové zařízení na zákaznické 



straně sítě.
• Signály mohou být přenášeny pomocí: SDM – pro každý směr přenosu je použito jedno 

optické vlákno. WDM – signály přenášeny po jednom vláknu, jeden směr v oblasti 1310 nm 
a druhý 1550 nm. FDM – směry odděleny kmitočtově, ale v jedné oblasti.

• GPON: složena z OLT, ODN a ONU, max. 2,5 Gbit/s symetricky, fyzický dosah do 20 km, 
na L2 vrstvě v ATM nebo GEM (GPON Encapsulation Method), rozbočovací poměr 
typicky 1:64 – vyjadřuje max počet účastníků v jedné síti

• EPON: L2 přenos Ethernet rámců, struktura stejná jako GPON, nekompatibilní s GPON z 
důvodu odlišných L2 protokolů, 1,25 Gbit/s symetricky, rozbočovací poměr max 1:32

• 10GEPON: L2 přenos Ethernet rámců, zpětná kompatibilita s EPON, 10 Gbit/s 
symetricky, dosah do 20 km, rozbočovací poměr max 1:32

• XG-PON: nově navržená generace 10GEPON, až 40 Gbit/s, zpětně nekompatibilní s 
10GEPON koexistence řešená pomocí WDM, pásmo 1260-1280 nm pro vzestupný směr

• DWDM: 5 pásem, rozteč nosných cca 0,4 nm, až 96 vln délek v jednom pásmu, znásobení 
celkové kapacity jednoho vlákna, vysoké nároky na stabilitu laserů, vysoká cena

• CWDM: coarse WDM, definováno pouze 18 vln délek, rozteč nosných 20 nm, levnější 
varianta, použití v MAN, menší nároky, menší cena

• IPTV: služba tv vysílaní přes IP protokol, obchodní spojení IPTV, VoIP a přístupu k 
Internetu se nazývá Triple Play, podpora VoD, IP stream se šíří jako multicast nebo 
unicast, kodeky MPEG-2 nebo MPEG-4 (x264), podpora EPG, nutnost adekvátního 
internetového připojení kvůli velkému datovému toku. Architektura systému: Head-End – 
vstupuje zde do sítě daného provozovatele většina tel. Programů a rádiových stanic, které 
jsou dále distribuovány. Core network – páteřní síť, zajišťuje přenos mezi head-endy a 
různými typy přístupových sítí, přenos TV kanálů jako IP stream (multicast – členové se 
připojí k multicastove skupině použitím adres třídy D: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 a sledují 
tento kanál. Unicast – každý IPTV tok je poslán na jediné IPTV uživatelské rozhraní (VoD, 
archív apd). Přístupová síť – distribuuje jednotlivé datové toky uživatelům, přepnutí mezi 
TV programy vyžaduje přechod z jedné multicastové skupiny do jiné – zpoždění

• WLAN: dle standardu 802.11, definuje vlastnosti L1 a L2 RM OSI, dle TCP/IP 
charakterizuje vrstvu přístupu k síti. L1 – definuje použité modulace (QPSK, BPSK, 
16QAM, 64QAM), definuje techniku spektra (infra, DSSS, FHSS, OFDM). L2 – LLC 
(logical link control), MAC (media access control).

• DSSS: každý bit nahrazen sekvencí bitu tzv chip a to tak, že se přidají redundantní bity, 
signál je rozprostřen do většího spektra a je zajištěna větší spolehlivost.

• FHSS: metoda frekvenčních přeskoků, pásmo rozděleno do 79 kanálů se šířkou 1 MHz, na 
každém kanále se vysílá 400 ms, frekvence měněny pseudonáhodně a musí být známy jak 
Tx tak Rx, odolnost vůči rušení, možnost existence více nerušících se sítí vedle sebe, menší 
rychlosti než DSSS

• OFDM: převod vstupního vysokorychlostního sériového toku na řadu pomalejších 
paralelních datových toků, které jsou modulovány na jednotlivé subnosné frekvence. 
Jednotlivé subnosné jsou navzájem ortogonální (jejich skalární součin je nulový) 
frekvenční spektra jednotlivých subnosných se překrývají. V Rx se jednotlivé nosné oddělí a 
získají se informace. Datové toky jsou modulovány pomocí QPSK nebo m-QAM na řadu 
subnosných vln. Přínos: odolnost vůči vícecestnému šíření. Celková přenosová rychlost je 
dána součtem rychlostí v kanálech.

• Linková vrstva 802.11: definuje strukturu MAC rámce, přístupovou metodu k médiu, 
multiplexaci protokolů, zabezpečení a šifrování. Existují tři druhy rámců: management – 
pro vlastní funkci WLAN, přenos např Association req, Beacon, Association res. Řídící – 
souvisí s přístupovou metodou, zprávy RTS, ACK, CTS. Datové – tzv MAC rámce 
skládající se z MAC hlavičky, přenášených dat a zabezpečení (CRC).

• Přístupové mechanismy 802.11: DCF – založen na CSMA/CA, stanice hlídá stav 



přenosového média, je-li po uplynutí definovaného časového úseku médium volné, stanice 
vyšle paket. V opačném případě stále monitoruje médium. RTS/CTS – stanice zahajuje 
vysílání požadavkem (paket RTS) a pokud je médium volné dostane potvrzení (paket CTS), 
že může po stanovenou dobu vysílat. PCF – přenosové médium přiděluje přístupový bod na 
základě definovaného typu obsluhy popř priorit.

• 802.11: až 2 Mbit/s, v pásmu ISM na 2,4 GHz, použito FHSS nebo DSSS
• 802.11b: až 11 Mbit/s, použito DSSS, podle momentálního rušení mění rychlost (11, 5,5, 2, 

1 Mbit/s), v ČR 13 kanálů s odstupem 5 MHz a šířkou kanálu 22 MHz, pásmo poskytuje 
pouze tři kanály, které se vzájemně nekryjí/neruší. Max výkon EIRP je 100mW.

• 802.11g: až 54 Mbit/s, 64QAM, používá se OFDM nebo DSSS pro kompatibilitu s .11b
• 802.11a: až 54 Mbit/s, použito OFDM, pracuje v pásmu 5170-5825 MHz, problém s 

překrytím pásma meteorologických radarů na kmitočtech 5620 nebo 5640 MHz
• 802.11n: 2,4 nebo 5 GHz, použito OFDM, zavedení techniky MIMO – soustava antén 

vysílá na stejné frekvenci ale modulační signály jsou jiné to zvyšuje přenosovou kapacitu. 
Počet Tx a Rx antén musí být stejný nebo vetší než počet datových toků, data vysílaná 
každou anténou jsou doplněny o ortogonální pilotní signály specifickými pro každou Tx 
anténu. V případě MIMO 2x2 až 300 Mbit/s

• 802.11ac: stále ve fázi vývoje – nyní draf 4.0. šířka pásma n x 20 MHz (až 80 MHz), 
rezervace 20 MHz kanálů i jiných AP (.11a,n) pomocí RTS/CTS, na straně AP je vždy 
zvolen primární kanál vysílající Beacon, adaptivní změna šířky pásma dle aktuální situace 
(rušení,...), použití 256QAM, až 8x8 MIMO, teoreticky až 1,2 Gbit/s, pouze 5 GHz, plná 
zpětná kompatibilita s .11a a .11n, komerčně od 2014 po schválení WiFi aliancí

• Infrastruktura: klient-přístupový bod (access point), každé zařízení je identifikováno 
parametrem BSSID – ve WiFi je to MAC adresa, SSID – 32 znaků ASCI identifikátor

• Ad-hoc (IBSS): bez AP, klienti propojeni navzájem, síť nemá centrální řízení
• Zabezpečení WiFi: filtrace MAC adresy, potlačení SSID,  WEP – šifrování dat na L2, 

používá se algoritmus RC4 s 64 nebo 128-bitovým klíčem, WPA -robustnější šifrovací 
algoritmus TKIP, který generuje šifrovací klíče náhodně a tyto mění několikrát za sekundu, 
WPA2 – používá TKIP, použití sdíleného klíče PSK, možné použít autentizační server 
radius

• 802.1x EAP: autentifikace identity uživatelů pro přistup do sítě, založen na EAP sloužící 
pro přenos identifikace uživatelů k ověřovacímu serveru radius. Nejznámější EAP-TLS – 
nutnost privátního klíče klienta, samotné zprávy vyměňovány pomocí EAP nejsou šifrovány. 
PEAP – výměna EAP zpráv probíhá šifrovaně pomocí TLS

• Bluetooth: 100% kompatibilita zařízení, automatická konfigurace, BT zařízení může 
komunikovat s ostatními v jednoduchém spojení pouze dvou zařízení nebo může 
komunikovat s ostatními v malé síti piconet, kde je jedno zařízení master a až 7 přímých 
podrřízených zařízení. Piconety lze sdružovat do scatternets sítí.

• Bluetooth radio:  pásmo 2,402-2,480 GHz, modulace GFSK, 79 kanálů s roztečí 1 MHz, 
metoda FHSS, 1600 změn za sekundu, sekvence změn je unikátní pro každý piconet

• Bluetooth baseband: definuje přístupový mechanismus pro jednotlivé BT zařízení, použití 
TDD doba kanálového intervalu je 625 us, sudé sloty vysílá master, liché slave, každý slot 
při použití FHSS je vysílán na jiném hopu

• LMP: zodpovědný za vytváření, autentizaci, a konfiguraci BT spojení, procedury pro 
navázání spojení Inquiry a Paging, procedura Pairing – autentizace na základě PINu

• L2CAP: definuje struktury paketu obsahující bajty pro adresaci, zabezpečení a payload
• WiMAX: L1 a L2 RM OSI, specifikováno v 802.16, rychlý vývoj od roku 2002. 
• 802.16: licencovaná pásma 10 – 66 GHz, až 134 Mbit/s, BPSK, QPSK
• 802.16d: pásmo 2 až 11 GHz, až 75 Mbit/s, OFDMA
• 802.16e: základ mobilního WiMAXu, licenční pásma 2 – 6 GHz, až 128 Mbit/s při 120km/h
• 802.16m: WiMAX 2.0, pásma 0,45-3,6 GHz až 300 Mbit/s, MIMO, 64QAM, definuje 



fyzickou (PHY) a podvrstvu MAC spojové vrstvy, řadí se do kategorie 4G, podpora: MIMO, 
LBS, VoIP, QoS, MBS, femtocel. Šíře kanálu 5, 7, 8.75, 10 nebo 20 MHz, centrální prvek je 
ABS, topologie bod-multibod, do 5 km od ABS, uplatněna technika více dílčích pásem 
subnosných vln. Využití FDD i TDD záleží na použitím frekvenčním pásmu.

• ZIGBEE: jednoduchý bezdrátový standard sítí PAN, definuje fyzickou (PHY) a podvrstvu 
MAC spojové vrstvy, pracuje v pásmu ISM, využití nízké přenosové rychlosti – senzory, 
periferie PC (myš, klávesnice...), dálkové ovládání. Topologie hvězda, strom, síť. V 
topologii hvězda komunikují zařízení přímo s koordinátorem. V topologii strom a síť 
koordinátor spouští komunikaci a stanovuje parametry sítě. Třídy zařízení: FFD – může 
pracovat v jakémkoliv módu. RFD – nemůže pracovat jako koordinátor a nemůže 
komunikovat s RFD, pouze s FFD

• DVB-RCS: vysokorychlostní přenos dat přes satelit obousměrně, 100% pokrytí, nabízí 
plnou IP konektivitu, v Evropě služba Astra2Connect (4 Mbit/s / 256 kbit/s za cca 3000 Kč 
měsíčně). Na straně poskytovatele je DVB-RCS hub s uplinkem na družici, forward 
channel až 80 Mbit/s return až 8 Mbit/s. Return používá MF-TDMA (ke každému SIT je 
přiřazena nosná frekvence a doba po kterou může vysílat). Uživatel musí mít speciální 
konvertor a DVB-RCS terminál tzv SIT. Používá se QPSK nebo GMSK

• DECT: standard pro bezdrátový přenos hlasu, pásmo 1881,792 – 1897,344 MHz, 120 
kanálů, výkon 250mW špičkový, střední 10mW, používá dynamické přidělování kanálů.

12. Mobilní rádiové sítě
• 1. generace: analogové radiotelefonní mobilní systémy, na rozhraní uživatel-síť FDMA, 

nízká kvalita, malé zabezpečení, nízká kapacita, neefektivní využítí kmitočtového pásma, 
nemožný mezinárodní roaming. AMPS – první standard, primárně v USA, Rusku a Asii, 
malá bezpečnost. TACS – evropská verze AMPS, 900 MHz pásmo, nasazení Anglie, HK, 
Japonsko. NMT – analogová mobilní telefonie, ve skandinávských zemích.

• NMT Nordic Mobile Telephony: využívá buňkový princip pokrytí, dvě varianty 400 MHz 
a 900 MHz, průměr buňky až 30 km, pro úplný duplex používá FDD, podpora tarifikace a 
roamingu. V ČR 451,31-455,73 MHz pro uplink a 461,31-465,73 MHz pro downlink šířka 
kanálu 20 kHz to je 220 frekvenčních kanálů, BTS obsluhovala ve špičce až 20 kanálů. 
Architekturu tvoří: BSS – obsahující základnové stanice. NSS – obsahuje telefonní ustřednu 
MTX, možnost hlasové schránky VMS, přenos signalizace mezi MTX a extérní PSTN 
realizuje SS7

• 2. genrace: plně digitální přenos, GSM, PDC, 
• GSM: efektivnější využití přiděleného kmitočtového pásma, odposlech téměř vyloučen. 

Pásmo 890 - 960 MHz rozděleno na spojení mobilní stanice – základnová stanice tzv 
uplink 890 – 915 MHz, pro BTS – MS downlink 935 – 960 MHz, základnové stanice 
vysílají na vyšším kmitočtu, rozteč je 45 MHz, uvnitř každého pásma je 124 rádiových 
kanálů, s šířkou pásma 200 kHz, použit přístup FDMA a kmitočtový duplex FDD, počet 
účastnických kanálů 992. EGSM 880 – 915 MHz uplink, 925 – 960 MHz down, celkový 
počet účastnických kanálů 1392. DCS 1800 – 1710 – 1785 MHz up, 1805 – 1880 MHz 
down, 374 rádiových kanálů, 2992 účastnických kanálů. V každém rádiovém kanálu je 
metodou TDMA vytvořeno 8 kanálových intervalů (time slot) tvořící rámec TDMA. 
Základní přenosová jednotka je Burst dosahuje 156,25 bitů a doba trvání je 0,577 ms, doba 
trvání rámce 4,615 ms.

• Architektura GSM složena ze tří subsytémů: základnových stanic BSS – rádiový 
subsystém prostřednictvím rozhraní Um přímo komunikují MS s tímto subsystémem, 
obsahuje BTS BSC. Síťový a spínací subsystém NSS obsahuje MSC, HLR, VLR, EIR, 
AUC. Operační podsystém. Mobile station. GSM využívá buňkovou strukturu, území je 
rozděleno na velké množství malých buněk, skupina buněk se slučuje do clusteru a v jeho 
rámci nelze opakovat frekvence. 

• Provozní kanály TCH: určeny k přenosu digitalizovaných hovorových nebo datových 



uživatelských signálů
• signalizační kanály: dělí se do tří podskupin: BCH - pouze downlink. CCCH – v obou 

směrech, signalizace pro dosažení přístupu MS do sítě. DCCH – pro vzájemnou komunikaci 
MS a subsytému před přidělením TCH.

• Datové přenosy v GSM: CSD – tzv vytáčené připojení, jeden kanálový interval, který je 
ale alokován MS po celou dobu spojení = garance přenosové rychlosti. HSCSD – filozofie 
stejná jako u CSD, využívá se více kanálových intervalů které se spojují

• GPRS: přenos datových paketů přes rádiovou síť, až 171,2 kbit/s download, rychlost závisí 
na počtu alokovaných kanálových intervalů GPRS multislot class, v BSC jsou pakety 
vedeny do jednotky PCU která je spojena s datovým uzlem SGSN, který je schopen 
komunikovat s rádiovou částí sítě GPRS a druhým datovým uzlem GGSN který je 
standardní směrovač.

• EDGE: pro zavedení je nutná úprava rádiové části sítě (BSS), využívá modulaci 8-PSK 
pomocí ní lze přenést 3 bity jednou změnou stavu.

• 3. generace: primárně zaměřeny na multimediální služby a vysokorychlostní datové přenosy
• UMTS – celulární systém, na rádiovém rozhraní použita varianta WCDMA se šířkou pásma 

5 MHz, všichni uživatelé používají stejné přidělené pásmo po celou dobu komunikace tím 
vznikají interference, k rozeznání uživatelů a buněk se používá binární kód tzv 
scrambling kód. V ČR UMTS FDD operátor má vyhrazené párové pásmo 20 MHz, up 
1920 – 1980 MHz, down 2110 – 2170 MHz. UMTS TDD – 1910 - 1915 MHz, 872 MHz, 
T-mobile „4G“ ukončen 6/2012. Protokolový model složen ze tří vrstev: 1. PHY,  2. RLC, 
MAC, 3. RRC. Struktura sítě: UE – mobilní telefon, UMTS modem. UTRAN – rádiová 
síť Node B – obdoba BTS, RNC – řídící jednotka rádiové sítě. CN – jádro sítě. Rozhraní 
UMTS: Iu mezi RNC a CN, Uu mezi Node b a UE, Iub mezi RNC a Node B, Iur mezi 
dvěma RNC

• HSDPA: zavedení sestupného sdíleného kanálu HS-PDSCH využívající časovou i kódovou 
oblast až 14 Mbit/s, modulace 16QAM uplink, 64QAM downlink, 

• HSUPA: zavádí obohacený transportní dedikovaný kanál E-DCH, teoretický uplink 5,6 
Mbit/s, rychle rozvrhování v Node B umožňuje rychleji alokovat rádiové zdroje, hybridní 
opakování přenosu F-HARQ. Od roku 2007 HSDPA + HSUPA = HSPA

• HSPA+, HSPAe: neustále se zlepšuje, až 42 Mbit/s, 64QAM downlink s MIMO, 
sdružování dvou nosných vln DC-HSPA zvýší propustnost.

• 4 generace: standard LTE/SAE, downlink AML-OFDM má 2048 subnosných s odstupem 
15 kHz, uplink SC-FDMA s dynamickou volbou šířky pásma, při šířce kanálu 20 MHz 4x4 
MIMO je down 326 Mbit/s a up 86,4 Mbit/s

• eUTRAN: OFDM, 2048 subnosných s odstupem 15 kHz, minimální povinný počet 
subnosných 72, rádiový rámec má 10 subrámců a každý označen jako TTI, nejmenší 
datová jednotka je PRB s délkou 0,5 ms obsahuje 12 subnosných zaujímá pásmo 180 kHz 

• LTE advanced: sdružování nosných frekvencí, MIMO 8x8 down a 4x4 up, HSDPA 8C, 
MB-MSR, LTE direct, přímé propojení více mobilních zařízení proximity-based location


