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1 ÚVOD 

Súčasný stupeň rozvoja informačných technológií a všetkých služieb, ktoré s týmito 

technológiami súvisia ich umožňuje vzájomne prepájať a integrovať do jedného celku. 

Tak ako zákazníci požadujú od komunikačných, či bežne elektronických zariadení 

množstvo funkcií, tak aj poskytovatelia elektronických služieb a médií sa musia týmto 

rastúcim požiadavkám koncových zákazníkov prispôsobiť. Ako príklad takého 

multifunkčného zariadenia uveďme mobilný telefón. Okrem možnosti bežného 

telefonovania má funkcie ako hodiny, kalkulačka, kalendár, budík, diár, fotoaparát, 

kamera, herná konzola, určenie polohy pomocou GPS, sledovanie televízie, rôzne typy 

pripojenia na internet, Wifi komunikácia, laserový projektor a iné. Mobilné telefóny, 

ktorým už niektoré z týchto funkcií chýbajú, začínajú byť pre zákazníkov nezaujímavé 

z hľadiska možnosti ich využitia. Podobná situácia je aj v domácnostiach, tiež chceme 

využívať čím viac služieb s pomocou čím menšieho počtu inteligentných elektronických 

zariadení. Služby ako telefonovanie, televízia a internet je preto výhodné mať ako jednu 

službu od jedného operátora. Odpadáva nám tak väčší počet mesačných faktúr, či 

používanie viac rôznych káblových alebo wireless pripojení. Toto je hlavná výhoda 

Triple play služieb. Samozrejme ešte podstatnejšia je kvalita  cena týchto jednotlivých 

služieb.  
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2 TEORETICKÉ ASPEKTY REALIZÁCIE TRIPLE PLAY 

SLUŽIEB. 

2.1. Definícia triple play 

Triple Play je obchodný model, ktorý v jedinom balíku ponúka tri služby súčasne – 

televíziu, internet a telefonovanie. Vo všetkých troch prípadoch ide väčšinou o digitálny 

prenos dát. Za týmito tromi rôznymi službami môže byť jeden a ten istý operátor, kde za 

všetkou komunikáciou dnes stoja už len digitálne siete, pričom je úplne jedno, aké dáta 

prenášame.  

Spájanie služieb do jedného cenovo zvýhodneného balíka môže na prvý pohľad 

vyzerať zvláštne. U mobilných operátorov sme si zvykli na to, že platíme za služby ktoré 

nevyužívame, v tomto prípade je to ale trochu inak. Prevádzkovatelia Triple Play služieb 

sa snažia preraziť v silnej konkurencii kombinovaním služieb, ktoré spotrebiteľ vyžaduje. 

Ten ocení cenové zvýhodnenia, ale aj to, že v prípade poruchy postačí komunikovať 

s jedinou firmou. Bez televízie sa dnes nezaobíde už takmer nik. Ak nemáme k dispozícii 

kvalitné terestriálne, alebo satelitné vysielanie v dostatočnej programovej ponuke, len 

internet nepostačí na uspokojenie požiadaviek zákazníkov. Bez televízie sa jednoducho 

nezaobídeme a s internetom je to podobné. Môžeme síce sedieť na námestí alebo v 

kaviarni pri pomalom bezplatnom hotspote koľko chceme, ale doma je to podstatne 

pohodlnejšie, istejšie a hlavne rýchlejšie. Telefóny sme síce takmer všetci nahradili 

mobilom, ale službu pevnej linky je dobré mať ako bezplatný bonus, alebo vo výhodnej 

sadzbe v rámci ponuky. Časom si zvykneme na to, že môžeme telefonovať aj lacnejšie 

ako mobilom. Pravda ale je, že hlavnou hybnou silou Triple-Play služby je práve prístup 

k širokopásmovému internetu.  

Ponuky operátorov Triple Play balíčkov sa líšia. K dispozícii máme plne digitálne, 

alebo kombinované analógovo-digitálne riešenia. To znamená, že internet a telefónna 

prípojka môžu byť realizované digitálne, televízny rozvod aj analógovo. V praxi to 

znamená, že v domácnosti máme o jeden spotrebič – set-top box – menej, ale nebudeme 

môcť využívať všetky výhody, ponúkané plne digitálnym riešením. K nim patrí 

elektronický programový sprievodca, alebo automatické nahrávanie vysielaných relácií v 

digitálnej kvalite. Tiež sa môžeme rozlúčiť aj s vysielaním vo formáte High Definition.  
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Keďže na prevádzkovanie služieb potrebujú operátori kvalitné optické, alebo 

kombinované koaxiálno-optické siete, je zrejmé že tieto služby nie sú zatiaľ dostupné pre 

každého. Prevádzkovatelia služieb budujú infraštruktúry v mestách, kde je veľká 

pravdepodobnosť návratu investícií. Dostupnosť týchto služieb na vidieku je iba 

zriedkavosťou. Firmy sú sústredené na obytné komplexy, kde zväčša dovedú skupinovú 

prípojku, ktorú následne rozvetvia do bytov. To znamená, že ak chceme Triple - Play, sú 

potrebné dve veci – infraštruktúra v mieste nášho bydliska a súhlas spoločenstva 

vlastníkov bytov, aby prevádzkovateľ mohol vybudovať prípojku v našom panelovom 

dome. Dostupnosť služieb v našom bydlisku si môžeme overiť na internete.  

V závislosti na riešení a zvolenom balíku služieb môžeme v našej domácnosti 

očakávať zmeny. Pribudne jedna, alebo dve dátové zásuvky pre objednané služby a 

zariadenia, ktoré sú potrebné pre ich prevádzku – set-top box, smerovač, alebo iné, 

podobné riešenie. Aj toto je dôvod, prečo sa musíme k používaniu služieb zvyčajne 

zaviazať na určité časové obdobie. Inak by sme potrebnú výbavu museli zaplatiť zo 

svojho vrecka.  

2.2. Základná infraštruktúra triple play 

Vo veľkom sortimente výrobcu mikrovlnných rádioreléových zariadení Eclipse 

Stratex Networks pribudol modul DAC-GE. Je to modul Ethernet bridge/switch 1000B-T 

ktorý  podporuje veľa funkcií zabezpečujúcich prenos, riadenie prístupu agregáciu, a 

prioritizáciu dát v sieťach Ethernet o kapacite 155 - 933 Mbit/s. Tieto nové funkcie sú 

riešením pre výstavbu distribučných sietí pre poskytovanie Triple play služieb, kde sa v 

mimoriadne veľkej miere kladie dôraz na správu prenosu dát – rozličnú prioritizáciu a 

oneskorenia pre všetky služby zvlášť (VoIP, Video, Internet dáta). V miestach, kde nie sú 

k dispozícii optické vlákna, poskytne Eclispe GE v licencovaných pásmach 5 až 38 GHz 

mimoriadne bezpečné, spoľahlivé, stabilné a rýchle riešenie pre širokopásmové dátové 

siete. 
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Obr.  1 Eclipse GE 311 Mb/s 

2.2.1. Topológia sietí 

Eclipse High Speed Gigabit Ethernet ponúka úplne bezdrôtové riešenie transportu 

známych Triple Play služieb, ako broadcast videa, video na požiadanie, voice over IP 

(VoIP) a dátových služieb spoločne. Riešenie transportnej architektúry je vo všeobecnosti 

popísané Ciscom v jeho implementácií IPTV over broadband. Ponúka bezdrôtové riešenie 

prenosu Triple Play služieb pre regionálnu prístupovú sieť, pomocou Eclipse 

inteligentných uzlov. 

 
Obr.  2 Príklad riešenia transportnej architektúry na báze Eclipse s DSL prístupmi 
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Tieto Eclipse uzly umožňujú budovanie sietí v topológiách širokopásmových 

prstencových, hviezdicových, sieťových, jednoduchých spojov. Kapacita jednoduchého 

spoja je 155, alebo 311 Mbps, agregovaného spoja 311, 466, 622 Mbps a v prípade 

jednoduchého (single link) spoja až do 933 Mbps.  

- IP Core sieť 

Zvyčajne predstavuje prenajaté kapacity od operátorov z celého štátu v  optických 

sieťach pre prenos hlavne živého vysielania kódovaného do IP z centrálneho zdroja 

do lokálnej distribučnej siete. 

- Distribu čná sieť 

Je veľkokapacitná IP štruktúra v rámci malej časti regiónu alebo mesta. Súčasťou 

distribučnej siete je aj zdroj služby video na požiadanie (alebo viacerých takýchto 

zdrojov pri väčších sieťach) a správa Triple Play služieb. Väčšie mestách majú 

predpoklad, že sieť je na báze optických vedení vybudovaných spoločnosťami  

poskytujúcich internet. V rámci regiónov ktoré sú tvorené niekoľkými menšími 

mestami, kde nie sú vybudované optické siete, je práve toto priestor pre nasadenie 

veľkokapacitných rádioreléových systémov. 

- Agregačná sieť 

Táto sieť nemusí byť vždy fyzická, môže sa ale jednať len o logickú časť siete s 

agregačnými IP smerovačmi, na ktoré sa pripája viac prístupových sietí. Agregačná 

sieť môže byť fyzicky totožná s prístupovou sieťou. 

- Prístupová sieť 

Je časťou komunikačnej siete, ktorá spája zákazníka a poskytovateľa služieb. Jestvuje 

viac spôsobov ako zákazníka pripojiť k operátorom, môže to byť pomocou 

DSLAMov (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), tieto sú koncentrátory, 

ktoré prijímajú signál od viac DSL prípojok (zákazníkov). Ďalší spôsob pripojenia 

zákazníka môže byť pomocou optickej, alebo metalickej ethernetovej siete, ktorá je 

bežne využívaná v bytovej zástavbe. Na podporu Triple Play služieb a video 

prevádzky až do domu musia jestvujúci poskytovatelia internetových služieb zvýšiť 

dostupnú šírku pásma distribučnej siete medzi DSLAMom a Core sieťou. Na kvalitné 

spojenie s DSLAMom poskytuje Eclipse vysoko rýchlostný Gigabit Ethernet. Jeho 

výhody sú  plné vlastníctvo, odstránenie závislosti na prenajímaní služieb, nízke 
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počiatočné náklady (oproti optickým sieťam) a prispôsobiteľná kapacita s vysokou 

spoľahlivosťou. 

 
Obr.  3 Príklad zapojenia distribučnej siete 150 Mb/s s konfiguráciou RWPR 

2.2.2. Požadované vlastnosti Ethernet sietí pre IPTV a Triple Play služby. 

- Požiadavky na priepustnosť 

Zvyčajne, zvýšeným pridaním videa do jestvujúcich hlasových a internetových 

služieb, musí byť kapacita siete zvýšená. IP video v štandardnej kvalite prenášaný v 

MPEG-2  kódovaní, zaberie šírku pásma približne 3,75 Mbps, pre HDTV stream je to 

16 až 18 Mbps. Eclipse má prispôsobiteľnú priepustnosť ako funkciu dostupnej RF 

(rádiofrekvenčnej) šírky pásma. Priepustnost je od 155 do 311 Mbps. Pre DSLAMy 

s väčším počtom zákazníkov je Eclipse schopný prispôsobiť sa až do 622 Mbps v 

ľubovoľnej topológii a až 933 Mbps v líniovej (bod - bod) topológii. 
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Obr.  4 Zostava single zapojenie spoja Eclipse 622 Mb/s s využitím Layer 2 agregačnej funkcie 

zariadenia. 

 

 
Obr.  5 Zapojenie uzla kruhovej siete s celkovou kapacitou 311 Mb/s 
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Obr.  6 Uzol kruhovej siete s kapacitou 622 Mb/s s aplikovaním kruhovej ochrany Layer 2, uzol 

je uspôsobený na prepripojenie účastníckych dátových príspevkov. 

 

- Požiadavky na neskorenie v sieťach. 

Oneskorenie v sieti je definované ako čas, za ktorý paket dorazí od zdroja k cieľu. Je 

zvyčajne merané v mikro alebo milisekundách pre jednosmerný alebo obojsmerný 

prenos. Siete so službami triple play, ktoré sú zamerané na prenos hlasu, TV a prístup 

na internet, sú pre každú službu iné požiadavky na maximálne povolené oneskorenia. 

Prístup na internet – pre túto službu je prenos dát najmenej náročný na oneskorenie 

siete, ktoré by malo byť do 5 sekúnd, pri aplikáciach ako e-mail, alebo prenos, 

súborov je oneskorenie nelimitované.  
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- Prenos videa 

Túto službu môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na interaktívne video 

(videokonferencie), kde je súčasne s obrazom prenášaný aj hlas, preto musia platiť 

rovnaké podmienky, ako pre daný hlasový kodek (150ms), a na streamingové video, 

kde oneskorenie môže dosahovať až 5 sekúnd. Potrebná šírka pásma je závislá od 

koncového formátu videa. Tieto typy sú citlivé na stratu paketov, pre 

videokonferencie je to 1% a pre streaming 5%.  

- Prenos hlasu 

Oneskorenie v systémoch Triple Play je dané špecifikáciami VoIP, teda prenosom 

hlasu cez IP sieť. Celkové povolené oneskorenie, od jedného po druhý IP telefón, 

vrátane kódovania, pre prenos VoIP paketov je 150 ms cez celú sieť.  

 

Riešenie pre zachovanie uvedených oneskorení je v prípade vysokého zaťaženia, 

alebo zahltenia siete stanovenie priorít prenosu pre jednotlivé služby prenosu. Toto 

dosiahneme manažmentom QoS priority, ktorý zabezpečí vyššiu prioritu prenosu pre 

VoIP pakety, strednú pre vysielanie videa cez IP a najnižšiu pre internetové dáta. 

Najčastejší nástroj tohto manažmentu je frame/paket tagovanie a port-prioritizácia, 

podporované sú Eclipsom.  

Eclipse Gigabit Ethernet s oneskorením 0,15 ms pre dĺžku paketu 64 bajtov, 

presahuje potreby oneskorenia pre kvalitný prenos hlasou. Bitová chybovosť BER (bit 

error rate) rádií Eclipsu je pod 10-13 (alebo jeden chybný bit na 10 000 miliárd bitov), čo 

presahuje požiadavku na stratu paketov pre video.  

Pre VoIP bolo vytvorených viac štandardov, ktoré dovoľujú aby bol hlas prenesený 

cez ethernetové paketové siete. Najznámejšie protokoly sú G.728, G.729 a G.723. Tieto 

používajú kompresné algoritmy na obmedzenie použitej šírky pásma, kvôli predídeniu 

oneskorenia, typickému pre paketové siete. 
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Tabuľka 1 Parametre najpoužívanejších protokolov 

ITU Štandard Popis kódovania 
Vyžadovaná šírka 

pásma (kbps) 
Oneskorenie kódovania a 
dekódovania spolu (ms) 

G.711 PCM 64 1,25 

G.728 LD-CELP 16 4 

G.729 CS-ACELP 8 15 

G.723.1 Multirate CELP 6,3 / 5,3 35 

 

 

Pre VoIP hovor, je totálne konečné oneskorenie (kódovanie, prenos a dekódovanie) 

menšie ako 150 ms, inak dôjde k zhoršeniu kvality hovoru. 

 

Tabuľka 2 Celkové oneskorenie prenosu VoIP pre G.723 

KODEK 

G.723 

35 ms 

Kodek – rámcovanie 2 x 5 ms 

Kodek – kódovanie 2 x 10 ms 

Kodek – look ahead delay 2 x 2,5 ms 

Prístupová sieť 2 x 5 ms 

Agregačná sieť – dejitter bufer 2 x 10 ms 

Distribučná sieť 2 x 7,5 ms 

Core sieť EU-35,USA-65,EU-USA-99 

Celkom 115 ms 

Rezerva 35 ms 

 

 

Navrhovaním siete zloženej z Eclipse dátových produktov, je dôležité dôsledné 

zváženie pridelenej šírky pásma ethernetu. Ktorá má priamy dopad na oneskorenie. 
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Tabuľka 3 Oneskorenie na pridelenú šírku pásma pre jeden spoj systému Eclipse GE 

BW (Mbps) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 300 

Oneskorenie 

pre 64 byt 

(ms) 

2,454 1,227 0,818 0,614 0,491 0,409 0,351 0,307 0,273 0,245 0,158 0,079 

Oneskorenie 

pre 1518 byt 

(ms) 

4,741 2,371 1,580 1,185 0,948 0,790 0,677 0,593 0,527 0,474 0,306 0,152 

 

 

Veľkosť VoIP paketu je v rozmedzí od 64 do 128 byte-ov a záleží od hlasového 

kodeku, Pri prenose video over IP je to 1518 byte-ov. Ak nie je použitá prioritizácia pre 

jednotlivé služby, treba počítať s maximálnym oneskorením v najhoršom prípade pre 

pakety s dĺžkou 1518 bajtov. Ak distribučná sieť stojí na báze zariadení Eclipse GE, tak 

celkové oneskorenie v jednom smere, časti siete môže byť max. 7,5 ms. Z toho vyplýva 

minimálna šírka pásma spojov podľa ich počtu. Šírka pásma musí byť dostatočná pre 

plánovanú kapacitu služieb. Ak je časť distribučnej siete líniová a tvorená niekoľkými 

rádiovými spojmi bez odbočiek, nie je nutné na retranslačných staniciach prevádzať 

prenosové rozhranie na Ethernet. Kvôli tomu sa uplatní pri celkovom oneskorení tejto 

líniovej časti len oneskorenie prenosu, ktoré je výrazne menšie, ako oneskorenie spoja so 

zakončením Ethernet. Presné hodnoty sú dané šírkou pásma, typom zvolenej modulácie, 

dĺžkou spoja a sú uvedené v dokumentácii zariadenia. 

Oneskorenie spoja na báze Eclipse GE je dané šírkou pásma alokovaného pre prenos 

Ethernet a veľkosťou prenášaného paketu. Skoro vôbec nie je závislé od zaťaženia spoja 

–  množstva prenášaných dát v danom čase. Jeho závislosť sa začína prejavovať až pri 

zaťažení spoja nad 95% jeho celkovej kapacity, ale len v prípade, že merané dáta nie sú 

prioritizované pred zaťažujúcimi dátami. V praxi to znamená, že ak sú VoIP pakety 

prioritizované pred ostatnými dátami a celková priepustnosť siete je postačujúca pre 

prenos maximálneho počtu hlasov, ktorý môže nastať, tak ostatné dáta nijako neovplyvnia 

oneskorenie VoIP paketov, aj keby požiadavky na ich prenos prevyšovali kapacitu siete. 

Tento prípad znázorňuje nasledovná tabuľka, kde sú zaznamenané namerané hodnoty 

obojsmerného oneskorenia RTT prenosu meraných (VoIP) paketov cez spoj Eclipse GE 

nastaveného na priepustnosť 9,2 Mbps. Tento spoj bol popri prenose meraných paketov 
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zaťažovaný nezávislým UDP streamom (simulácia Video over IP) v rozsahu 0 až 100%. 

Merania sú vykonané pre rôzne veľkosti paketov a úrovní priority. 

Tabuľka 4 Meranie oneskorenia paketov 

 

 

Z meraní uvedených v tabuľke vyplýva, že pri Triple Play prevádzke, kde dochádza k 

vysokému zaťaženiu siete, je kvalita VoIP hovoru, pre ktorý bude nastavená vyššia 

priorita, neporušená. 

- Požiadavky na veľkosť rámca 

IP pakety ktoré prenášajú video signál kódovaný pomocou MPEG dosahujú veľkosť 

okolo 1400 Byte, čo na Layer 2 predstavuje Ethernet rámce veľkosti 1518 Byte. 

Aplikovanie VLAN tagovania vedie k zväčšeniu rámca na 1536 Byte. Ak operátor v 

sieti použije architektúru DSLAM DSL, ktorá vyžaduje aplikovanie protokolov ako 

IRB, RBE, PPoE, alebo aj Layer 2 tunneling protocol (L2TP), dochádza k pridaniu 

ďalšej hlavičky k IP paketu, čo zvyšuje veľkosť rámca nad 1536 Byte a teda vzniká 

požiadavka na podporu prenosu rámcov do 2000 Byte. Eclipse GE podporuje prenos 

Ethernet rámcov až do 9600 Byte. 

- Požiadavky na schopnosť agregácie v uzloch distribučnej siete 

Pri požiadavke na kruhovú topológiu distribučnej siete kvôli jej zálohovanosti je 

nevyhnutné, aby každý uzol tejto siete bol schopný agregovať príspevky DSLAM-ov 

jednotlivých prístupových sietí. V takomto prípade môžu byť DSLAM-y a k nim 

prislúchajúce prístupové siete rozdistribuované po celom území poskytovania Triple 

Play služieb nezávisle na sebe, pričom kruhová distribučná sieť im poskytne 

zálohovanú konektivitu ku zdroju dát, resp. ku core-edge uzlu. 
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Obr.  7 Uzly kruhovej distribu čnej siete s agregáciou prístupových DSLAM – ov 

2.2.3. Modul DAC GE - vlastnosti a funkcie 

DAC GE je plug-in karta pre Eclipse vnútornú jednotku INU. Je jedna z rôznych 

transportných kariet, ktoré systém podporuje. DACGE predstavuje Ethernet bridge/switch 

spojenie do 155 alebo 311 Mbps cez jednu rádiovú cestu alebo dve 155 Mbps oddelené 

rádiové cesty. Obsahuje tri RJ-45 10/100/1000Base-T porty a jeden SFP optický 

1000Base-LX vysielací port. Porty sú prepojené cez inteligentný Layer 2 switch do 

jedného alebo dvoch rádiových portov, použitím transparent, VLAN alebo mixed 

operačného módu. Týmto modulom sa posúvajú hranice rádioreléovej technológie 

doteraz končiacej na úrovni STM-1, alebo Ethernet bridge 100B-T vo forme 

jednoduchých spojov do sveta inteligentného switchovania a zložitých topológií bez 

nutnosti prídavných zariadení. 
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Obr.  8 Modul Eclipse DAC GE 

 

- Vlastnosti a funkcie: 

⋅ mimoriadne nízke oneskorenie, menej ako 360 mikrosekúnd pre 2000 byte-ový 

paket 

⋅ programovateľný switching transparent mód, VLAN mód alebo mixed mód 

⋅ kompletná QoS stratégia a prioritizácia (802.1p) 

⋅ VLAN tagovanie (VID a priority mapping) - vlastné, aj s podporou 802.1q 

⋅ integrovaný RWPR, vylepšený RSTP (802.1d) 

⋅ Layer 2 a Layer 1 agregácia 

⋅ Flow control (802.1x) 

⋅ prenos Jumbo-rámcov do veľkosti 9600 Byte-ov 

⋅ kopletný RMON, aj individuálne pre každý port 

⋅ užívateľsky prehľadné konfiguračné nástroje s grafickým rozhraním 

Tieto nové funkcie sú riešením pre budovanie distribučných sietí pre poskytovanie 

služieb TRIPLE PLAY, kde je veľmi vysoký dôraz kladený na správu prenosu dát – 

rôznu prioritizáciu a oneskorenia pre každú službu zvlášť (VoIP, Video, Internet dáta). 
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2.2.4. Operačné Módy 

DAC GE podporuje tri operačné módy, transparent, VLAN a mixed, určujúce vzťah  

port-na-port alebo port-na-kanál cez layer 2 switch. 

- Transparent mód 

Je defaultný mód – broadcast mód, všetky porty a transportné kanály sú prepojené. 

DAC GE modul podporuje aj transparent mód s agregovaným C1 a C2, s 

agregovaným C1, C2 a P1 alebo agregovaným C1, C2 a P4. 

 

 
Obr.  9 Schéma transparent módu 

- Mixed mód 

Poskytuje riešenie dvoch LAN, kde LAN P1-C1 poskytuje oddelený transport pre 

port 1. Druhá LAN je poskytovaná P1, P2, P3 a C2 bridge-om. Dva kanály môžu byť 

priradené rovnakej ceste, alebo použité pre rôzne cesty na vytvorenie kruhovej siete. 

- VLAN mód 

Podporuje 4 separátne LAN. VLAN 1 je rovnaká, ako v prípade mixed módu, VLAN 

2, 3, a 4 sú agregované do spoločného trunku cez C2,ale medzi sebou sú neviditeľné. 
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Obr.  10 Mixed mód 

 

 
Obr.  11 VLAN módQoS a prioritizácia 

 

Možnosti pre manažment, aplikujúci sa na všetky porty: 

- Žiadna priorita 

Prichádzajúce pakety transparentne prechádzajú 

- 802.1p 

Poskytuje prioritizáciu založenú na Class of Servive (CoS), tri bity, každý z 8 

možných stavov je mapovaný do štyroch stupňov priority. Mapovanie je možné 

konfigurovať 

- DiffServ - poskytuje prioritizáciu na 6 bitoch založenú na Type of Service (ToS). 

Každý 

Z možných 63 stavov je mapovaných do štyroch stupňov priority. Mapovanie je 

možné konfigurovať 

- Port default 

Predvolená priorita pre porty, 4 stupne od low po high pre každý port. 
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Tabuľka 5 DAC GE prednastavené mapovanie priority. 

 
Tabuľka 6 Triedy rozdelenia prioritizácie 

 

 

Manažment systému Eclipse môžeme presunúť do nezávislej pomocnej IP siete ktorá 

je vytvorená systémovými kontrolérmi NCC vnútorných jednotiek INU, takže 4 stupne 

priority na hlavnej GE sieti je možné potom využiť len pre poskytované služby. 

Zaujímavosťou môže byť rozdelenie videa na broadcast video, ktoré by bolo 

prioritnejšie pred videom on demand. V prípade výpadku jedného z agregovaných spojov 

2x155 Mb/s dôjde k poklesu celkovej kapacity siete na polovicu, čo bude garantovať 

službu VoIP a Broadcast Video, ale Video on Demand a Internet bude dočasne 

obmedzené. 

2.2.5. VLAN tagovanie 

VLAN umožňuje viacerým komunikujúcim a apikáciám používať takú istú 

ethernetovú sieť. Toto riešenie je rozšírené a používajú ho viacerý poskytovatelia 

dátových služieb. Implementácia tohto riešenia znamená, že koncové switche musia byť 

umiestnené na strane zákazníka s primárnou úlohou tagovať každý rámec vchádzajúci do 

siete s aplikovanám VLAN ID.  

DAC GE poskytuje viac možností VLAN tagovania, vďaka čomu sa eliminuje 

nutnosť ďalšieho osobitného Ethernet switcha. 
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2.2.6. Možnosť konfigurácie DAC GE: 

⋅ vlastné tagovanie na základe portu (4 rôzne VLAN) prípadné jestvujúce 

tagovanie bude  zrušené 

⋅ dvojité tagovanie - vlastné tagovanie so zachovaním pôvodného, uplatné až keď 

rámec opustí sieť postavenú na báze Eclipse DAC GE, 

⋅ tagovanie podľa 802.1q - ponúka možnosť narábania s rámcami na zákalde 

existujúceho a toto zachovať pre externé aktívne prvky siete 

2.2.7. Výhody VLAN tagovania: 

⋅ využitie až 4096 tagov 

⋅ separovanie 4 aplikácií / zákazníkov každou Eclipse linkou 

⋅ eliminácia potreby ďalšieho koncového switcha 

⋅ kvalita služby (QoS) môže byť pridelená nezávisle každému spojeniu / 

zákazníka 

⋅ ideálne riešenie pre hlasové a video aplikácie 

⋅ znižuje oneskorenie 

2.2.8. RWPR, vylepšený RSTP protokol 

V sieti, obsahujúcej slučky (kruhová, mriežková) je nutné zabrániť broadcastovým 

búrkam. Táto funkcia je implementovaná použitím externého switcha s RSTP (rapid 

spannig tree protokol) funkciou. S Eclipsom je RSTP integrované v DAC GE karte ako 

RWPR (resilent wireless packet ring). 

⋅ RWPR urýchľuje procesy používané v RSTP, aby sa vylepšil čas konvergencie 

⋅ RWPR používa externý protokol FLD (fast link detection), RSTP služba sa 

obnovuje prípadne konverguje od 2 do 5 sekúnd, RWPR to znižuje na 

asi 50 ms. 

2.2.9. Flow Control 

Kontrola zaťaženia je implementovaná cez IEEE 802.3x pause frames. V prípade, že 

vstupný buffer modulu DAC GE sa blíži k 100% naplnenia svojej kapacity, vyšle smerom 

k zdroju dát tzv. pause frame, tento zníži dátový tok generovaný zdrojom. Týmto sa celý 
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prenos výrazne zefektívni. Podmienkou plnej funkcionality je, aby každé zariadenie na 

ceste od zdroja dát k cieľu podporovalo túto funkcionalitu. 

2.2.10. Agregácia liniek 

Eclipse podporuje dva typy procesov agregácie: na vrstve Layer 2, kedy sa spájajú 

dva dátové toky na úrovni Ethernet rámcov na základe MAC adries prostredníctvom 

modulu DAC GE a na vrstve Layer 1, kedy sa dva rádiové toky spoja na prenosovej 

úrovni prostredníctvom vysokorýchlostnej vnútornej TDM zbernice INU. Obe metódy je 

možné kombinovať. 

- DAC GE agregácia (L-2) 

Kombináciou rádiových liniek sa vytvorí spojenie s vyššou kapacitou pri použití 

rovnakého FLD mechanizmu, ktorý sa používa pri RWPR. Keď je niekoľko 

rádiových liniek spojených do jedného vysokorýchlostného toku a jedna z rádiových 

liniek sa preruší, FLD zabezpečí v priebehu niekoľko milisekúnd náhradu pomocou 

zvyšných liniek. 

 

 
Obr.  12 Agregácia dvoch 311 MBPS liniek na úrovni L2 

- Backplane Bus agregácia (L-1) 

DAC GE 311 Mbps prenosový kanál je rozdelený na dve 155 Mbps linky, pričom 

rozdelenie je aplikované na vnútornej TDM zbernici jednotky INU. Na rozdiel od L2 

agregácie poskytuje rovnomerné rozdelenie bez ohľadu na charakter prenášaných dát. 
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Obr.  13 Agregácia dvoch 155 Mbps liniek na úrovni L1 

 

 

Tabuľka 7 Porovnanie Agregácie L2 a L1 

Vlastnosť L2 agregácia L1 agregácia 

Max. počet 

agregácií 
933 Mbps (3x311, 6x155) 

311 Mbps (max. kapacita 

zbernice) 

Max. 

agregovaná 

kapacita 

933 Mbps (3x311, 6x155) 
311 Mbps (max. kapacita 

zbernice) 

Efektivita load 

balancingu 

výborná >20 rôznych streamov, pri 

počte streamov <10 je neefektívna, lebo 

1 stream nie je možné deliť medzi 

agregované linky 

maximálna bez ohľadu na 

počet streamov (delenie dát 

medzi agregované linky je 

byte po byte-e) 

Zálohovateľnosť 

trasy 

ÁNO, pri výpadku jednej z agreg. liniek 

sú 

dáta presmerované na ostatné linky do 

50 ms 

NIE, pri výpadku jednej z 

agreg. 

liniek sa preurší celý 

dátový tok 

[1]  
 
 

2.3. Stavebné prvky vysokokapacitných mikrovlnných spojov na báze 

zariadení Eclipse GigaEthernet. 

Pre potrebu výstavby vysokokapacitných spojov distribučných sietí je k dispozícii 

mikrovlnný systém Eclipse GE výrobcu Harris Stratex, na prenos dát na báze IP,najmä 

pre účely IPTV, tento systém ponúka možnosť budovania spojov s rozhraním Gigabit 

Ethernet a celkovou priepustnosťou od 311 Mb/s do 1,2 Gb/s v pásmach od 5 do 38 GHz 

vo viacerých základných konfiguráciách. 
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2.3.1. 311 Mb/s Single Flexible Link  

Táto linka stojí na báze jednej ODU (Outdoor Unit) a flexibilnej vnútornej jednotky 

INU (Inteligent Unit), ktorá umožňuje rôznorodosť účastníckych rozhraní (GigaEthernet, 

STM-1, nxE1) s variabilným rozdelením prenosovej kapacity. Celková prenosová 

kapacita je programovo nastaviteľná v rozsahu 10 - 311 Mb/s šírky pásma. 

 
Obr.  14 311 Mb/s Single Flexible Link 

 

2.3.2.  360 Mb/s Single Fixed Link 

Linka je postavená na báze 1x ODU a 1x IDUGE (Indoor Unit GigEth) s pevnou 

konfiguráciou poskytujúcou rozhranie 1000B-T s priepustnosťou až 360 Mb/s. Táto 

verzia je úsporná pre prípady, keď sa v budúcnosti neuvažuje so zmenou rozhraní. 
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Obr.  15 360 Mb/s Single Fixed Link 

 

2.3.3. 622 Mb/s Double XPIC Link 

Využitím schopnosti XPIC (prevádzka v krížovej polarizácii) je možné na rovnakej 

šírke pásma 56 MHz prevádzkovať 2-násobnú kapacitu 2x311 Mb/s dvoma linkami, 

súčasne na mikrovlnnej úrovni sú linky integrované do jednej 2-polarizačnej antény, na 

dátovej úrovni sú oba toky agregované na úrovni Layer 2 do jedného rozhrania 1000BT 

s priepustnosťou 622 Mb/s. 
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Obr.  16 622 Mb/s Double XPIC Link 

 

[2]  
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3 SLUŽBY  V RÁMCI TRIPLE  PLAY 

3.1. IP Telefónia  

Každý rok stále intenzívnejšie narastá významu vysokorýchlostného IP prístupu 

(Broadband IP Access) - s ním aj dopyt po nových a dokonalejších internetových, 

hlasových a video aplikáciách. IP protokol je pre poskytovateľov sieťových služieb oveľa 

viac flexibilnejší a efektívnejší ako tradičné siete založené na rôznych technológiách, ako 

sú napríklad ATM, TDM, Frame Relay. IP DSLAM prekonáva tieto technológie v 

mnohých smeroch, či už v o vyššej rýchlosti  efektivite, alebo dokonalejšej správe. Táto 

technológia výrazne zjednodušuje prevody dátových formátov, rieši problémy s 

preťažením sietí zavádzaním vysokorýchlostnej neblokovacej prepínacej technológie 

Ethernet, ponúka efektívne mechanizmy pre multicastové video aplikácie, napríklad 

IGMP snooping. Keďže už nie je potrebné transformovať protokoly na prístupovej sieti, 

telekomunikační operátori môžu zvoliť alternatívnu metódu a používať cenovo 

efektívnejšiu ethernetovú infraštruktúru v metropolitných i chrbtových sieťach. 

Technológia od firmy ZyXEL, IP Express IP-based DSLAM umožňuje ukončiť a 

konvertovať dátovú prevádzku ATM priamo do ethernetového prostredia. Produkty IP 

Express zahŕňajú široký rad diaľkových a centrálnych jednotiek IP DSLAM ktoré sú 

vhodné k rôznej miere využitia a rôznym prevádzkovým požiadavkám.  

 

 
Obr.  17 IP telefón 
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3.1.1. VoIP – H.323 

Telefónna hlasová komunikácia sa poskytuje na tradičných telefónnych sieťach, 

ktoré  používajú  prepájanie okruhov a umožňuje hlasový aj dátový prenos. Hlasový 

prenos zaručuje v reálnom čase malý jitter a potlačenie echa. V dátovej komunikácii sa 

presadzuje internet, ktorý používa na prenos prepájanie paketov. Internet ale nezaručoval 

prenos multimediálnych informácii v reálnom čase, ako prenos hlasu a videa preto, že 

mal veľkú dobu odozvy, nezaručoval malý jitter, kvalitu, potlačenie ozveny a bezpečnosť. 

Tieto nedostatky eliminovali sady protokolov H.323 a SIP. Tieto zabezpečujú prenos 

audiovizuálnej prevádzky v prostredí, ktoré nezaručuje kvalitu prenosovej cesty. V 

prostredí IP siete protokoly vyšších vrstiev zabezpečujú garanciu prenosu v reálnom čase. 

 
Obr.  18 Sada protokolov H 323 

 

⋅ RTP (Real-time Transport Protocol) Transportný protokol reálneho času, 

⋅ RTCP (Real-time Transport Control Protocol) Transportný riadiaci protokol 

reálneho času, 

⋅ RSVP (Resource Reservation Protocol) Protokol rezervácie prostriedkov, 

⋅ STP (Session Initiation Protocol) Protokol inicializácie spojenia, 

⋅ SAP (Session Announcement Protocol) Protokol oznámenia spojenia, 

⋅ SDP (Session Description Protocol) Protokol popisujúci  spojenie, 

⋅ UDP (User Dataqram Protocol) Užívateľský datagramový protokol, 

⋅ TCP (Transport Control Protocol) Transportný riadiaci protokol. 
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- Protokol H.323 

Tento protokol predstavuje medzinárodný štandard ITU-T pre prenos audio, video a 

dátovej prevádzky. Tento prenos sa uskutočňuje v prostredí, ktoré nezaručuje kvalitu 

prenosu, ako sú IP siete spolu s internetom. Tieto používajú prepájanie paketov 

TCP/IP cez sieťové technológie Ethernet (lEEE 802.3), Fast Ethernet (lEEE 802.3u), 

FDDI (s No Q0S) a Token Ring (lEEE 802.5).  

H.323 definuje infraštruktúru siete prostredníctvom nasledovných komponentov: 

⋅ H.323 Terminal (H.323 T) - H.323 terminál,  

⋅ H.323 Gateway (H.323 GW) - H.323 brána, 

⋅ Gatekeeper - správca brány, 

⋅ MCU (Multipoint Control Unit) - jednotka riadenia viacbodovej prevádzky. 

- H.323 terminál  

Zabezpečuje funkcie virtuálneho terminálu pre audiovizuálne služby. Jeho pomocou  

môže účastník komunikovať obojsmerne, v reálnom čase. 

 

 

 
Obr.  19 Bloková schéma terminálu H.323 

 

- H.323 Gateway 

Je brána, zabezpečujúca prenos audio/video prevádzky v reálnom čase obojsmerne v 

rámci rôznych systémov s odlišným protokolovým vybavením v sieťach, ktoré 

nezaručujú kvalitu spojenia - No QoS (LAN, Internet) . Jedna časť brány zodpovedná 
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za pripojenie do H.323 siete. Druhá za spoluprácu s odlišným  typom 

telekomunikačnej siete s podporou špecifických protokolov tejto siete,  napríklad 

signalizácie SS7 a DSS1.  

- MCU 

Zabezpečuje audio a video konferenčné spojenia a prenosy medzi viacerými H.323 

terminálmi. 

 

 

 
Obr.  20  Štruktúra siete podľa H.323 

 

Protokoly: 

- RTP 

Prenáša dáta v reálnom čase. Na prenos používa nespojovo orientovaný UDP 

protokol. Tento protokol je nezávislý od transportnej a sieťovej vrstvy.  

- RTCP 

Prenáša riadiacu informáciu pre prenos v reálnom čase do všetkých zúčastnených 

staníc. Na prenos tiež používa nespojovo orientovaný UDP protokol a je tiež 

nezávislý od transportnej a sieťovej vrstvy.  
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- RAS (Registration, Admission and Status) 

Kanál riadi registráciu, prístup a zmenu stavu. Používa sa na prenos registračných 

správ medzi H.323 terminálom a gatekeeperom. H.225 - (Paketizácia a 

synchronizácia dátového toku na No QoS LAN). Vykonáva signalizáciu hovoru. 

Používa spojovo orientovaný spoľahlivý TCP protokol. 

- H.245 (Riadiaci protokol pre multimediálnych komunikácií) 

Je riadiaci protokol, vyjednávajúci zriadenie, použitie a vlastnosti kanála pre prenos 

RTP a RTCP. Používa spojovo orientovaný spoľahlivý TCP protokol.  

- Q.931 

Je signalizačný protokol ktorý riadi zostavenie a ukončenie hovoru. Používa spojovo 

orientovaný spoľahlivý TCP protokol. 

- T.120  (Dátové protokoly pre multimediálnu konferenciu) 

Doporučenia série T.120 spolu definujú mnohobodové komunikačné dátové služby 

pre použitie v prostredí multimediálnej konferencie. Doporučenie definuje model 

architektúry a ukazuje vzťah jednotlivých doporučení. 

3.1.2. VOIP – SIP 

- SIP protokol 

Stavia na úplne inej koncepcii ako mohutný a binárne kódovaný protokol H.323. 

Protokol SIP je textovo orientovaný a veľmi podobný architektúre HTTP (HyperText 

Transport Protokol) protokolu na prenos hypertextových informácií a SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) protokolu na prenos elektronickej pošty založenej na 

klientovi a serveri. Štandard SIP je súčasťou IETF pre hlasovú alebo multimediálnu 

komunikáciu cez Internet. Je protokolom aplikačnej úrovne pre riadenie spojenia 

hovoru a jeho rozpojenie, je použitý v spojení s jeho protokolovým súborom SAP a 

SDP. Žiadosti sú posielané zo SIP používateľského klienta do SIP servera. Server 

spracuje žiadosť a odpovie klientovi.  
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Protokol SIP rozoznáva v sieti: 

- Používateľský agent (User Agent) 

Je označenie koncového zariadenia, ktorý obsahuje: Užívateľský agent klient (UAC), 

táto časť je použitá na inicializáciu SIP žiadosti do SIP serverov, alebo UAS. 

Užívateľský agent server (UAS), tento počúva a odúpovedá na SIP žiadosti. Tieto sa 

dajú implementovať v rámci jedného zariadenia, sú si rovnocenné, čo sa týka 

ukončenia spojenia. 

- Presmerovací server (Redirect Server) 

Používaný v prípade, ak klient nepozná IP adresu cieľového servera, tú pomocou 

lokalizačnej služby siete zistí a poskytne ju späť používateľskému agentovi UA. 

- Proxy server (Zástupný server) 

Jeho funkcia je veľmi podobná presmerovaciemu serveru. Proxy server ale po získaní 

adresy od lokalizačného servera nadviaže spojenie so serverom volaného používateľa 

a potvrdí spojenie volajúcemu klientovi. Slúži ako sprostredkovateľ v komunikácii . 

- Lokalizačný server (Lokalization Server) 

Slúži ako zdroj informácií o možnom umiestnení volaného klienta. Komunikácia 

medzi týmto serverom a servermi, ktoré využívajú jeho služby neprebieha pomocou 

SIP protokolu, ale pomocou protokolu LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) 

- Registračný server (Registration Server) 

Slúži na registráciu pripojeného používateľa. Vytvorí sa tzv. logická adresa, ktorá je 

nezávislá od jeho fyzického pripojenia, ktorej sa pridelí konkrétna fyzická 

adresa/adresy. Túto informáciu registračný server poskytne lokalizačnej službe. 

Týmto spôsobom sa dá adresovať používateľ jednou adresou, bez ohľadu na jeho 

fyzické pripojenie do siete. 

- Identifikácia používateľov 

V klasickej telefónnej siete sa používatelia identifikujú pomocou svojho telefónneho 

čísla. V rámci protokolu SIP má základná adresa tvar e-mail adresy a nazýva sa URI  

(Uniform Resource Identifier). Takýmto spôsobom sú identifikovaní koncoví 



30 

 

účastníci,  hlasové záznamníky, brány do iných sietí, skupiny účastníkov atd. 

Existujú dve podoby URI, a to SIP URI a SIPS URI (Secure SIP URI). Forma zápisu 

je rovnaká, však SIPS URI je určená pre zabezpečenú komunikáciu. 

 

Protokoly: 

- SAP 

Je IETF protokol použitý pre skupinové konferencie a spojenia. Používa spojovo 

orientovaný spoľahlivý TCP protokol.  

- SDP 

Je IETF špecifikovaný protokol pre multimediálne spojenie. Používa spoľahlivý TCP 

protokol. SDP dáta zahŕňajú nasledujúcu informáciu: 

⋅ meno spojenia a cieľ, 

⋅ adresu a číslo portu, 

⋅ časy začiatku a konca, 

⋅ požiadavky na šírku pásma, 

⋅ kontaktnú informáciu 

- RSVP 

Je IETF protokol, tento pomáha v poskytovaní QoS v sieťach. Používa nespoľahlivý 

UDP protokol.  

- Protokoly RTP a RTCP 

Sú špecifikované IETF a sú používané H.323 aj SIP.  

 

Neustálym vývojom nových verzií signalizačných protokolov sa vlastnosti oboch 

protokolov SIP a  H.323 približujú. SIP protokol však v súčasnosti najmä vďaka svojej 

flexibilite, dynamickosti a jednoduchej implementácii stále naberá viac na význame. SIP 

využívajú aj niektorí alternatívni operátori, ktorí poskytujú hlasové služby. 

 H.323 protokol sa v súčasnej dobe už využíva veľmi zriedka.  

3.1.3. Telefonovanie cez internet  

Veľmi veľkou výhodou je cena. Telefonovaním cez internet môžeme ušetriť značné 

finančné prostriedky. 20 až 75 % nákladov oproti pevnej linke, oproti mobilným 
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operátorom ešte viac. V rámci jednej siete je telefonovanie zadarmo. Napríklad lokálna 

firemná sieť, kde sú napojené všetky PC alebo sieť tvorená z užívateľov rovnakého 

programu podporujúceho telefonovanie cez internet, napr. Skype ,Messenger, ICQ.  

Pri telefonovaní cez internet, nepotrebujeme pevnú linku. Ale pritom môžeme mať 

rovnaké telefónne číslo, ako keby sme boli pripojení v pevne telekomunikačnej sieti.  

Zaujímavosťou je aj možnosť telefonovania zo zahraničia pri rovnakých 

podmienkach ako keby sme boli na Slovensku. Ale len za predpokladu, že sa môžeme 

pripojiť na internetovú sieť. Napríklad ak sa pripojíme sa svojim IP telefónom k internetu 

v Londýne, a máme pridelené slovenské VoIP číslo možete prijímať hovory a neplatiť 

drahé roamingové poplatky, alebo telefonovať za rovnakú cenu ako zo Slovenska.  

Telefonovanie cez internet umožnuje aj využívanie funkcií, ktoré používame pri 

klasických pevných telefónnych linkách: presmerovanie hovorov, posielanie krátkych 

textových správ SMS, konferenčné hovory, odkazovú schránku. 

Telefonovanie cez internet má ale aj svoje nevýhody. Hlas sa prenáša internetom 

formou dát a mnohí operátori merajú dáta prenesené pri pripojení do internetu,  častým 

telefonovaním objem prenesených dát pravdepodobne stúpne. Ale nie je to až také zlé, 

lebo telefonovaním za 1 hodinu, prenesieme cca 15 MB dát. Určité problémy sú aj s 

volaním na núdzové čísla. Môže sa stať, že pri vytočení čísla záchranky napríklad v 

Bratislave, nás server môže po zlom lokalizovaní hovoru spojiť s úplne inou pobočkou na 

Slovensku. Tu sa potom odporúča preto vytočiť núdzové číslo spolu s predvoľbou 

konkrétneho miesta (napríklad 02 112).  Prenos hlasu ale môže v určitých prípadoch mať 

kolísavú kvalitu, napríklad telefonovaním pomocou programu ICQ, Skype.  

Pre telefonovanie cez internet potrebujeme mať: 

 

⋅ Vysokorýchlostný internet (ADSL, Chello a podobne).  

⋅  Zariadenie, na telefonovanie cez internet. Stačia aj reproduktory s nášho PC a 

externý mikrofón, ale vyšší komfort pri telefonovaní získame použitím 

telefónnych prístrojov. 

⋅ Počítač, ale v určitých prípadoch, nie je nevyhnutný. 

⋅ Telefón pripojíme k PC cez USB port podľa návodu priloženého v balení.  
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Ponúka nám dve možnosti telefonovania cez internet: 

 

⋅ Lacné telefonovanie cez programy ICQ, Skype, MSN a podobne. Ak neberieme 

do úvahy prenesené dáta počas telefonovania (t.j. 15MB / hodinu), tak s 

užívateľmi toho istého programu telefonujeme takmer zadarmo. 

Môžeme mať nainštalovaných súčasne viac programov podporujúcich 

telefonovanie cez internet, ale spojiť sa môžeme len s užívateľom toho 

istého programu. Nevýhoda je, že musíme mať stále zapnutý počítač, 

kvalita prenosu hlasu môže kolísať, môže byť nestabilná a bezpečnosť 

spojenia je pomerne nízka (t.j. dáta v našom počítači nebudú pri 

telefonovaní primerane chránené). Tento druh je vhodný hlavne na 

domáce použitie, pre občasné telefonovanie s známymi, prípadne 

rodine.  

 

⋅ Možnosť bezpečného volania cez internet s prideleným vlastným telefónnym 

číslom. Číslo nám pridelí poskytovateľ hlasových služieb. Máme na 

výber z niekoľkých operátorov. Väčšina nám pridelí číslo bez 

poplatkov, pričom platíme len za prevolané minúty. Získame tým 

stabilnú kvalitu prenosu hlasu, vyššiu bezpečnosť spojenia, 

telefonovanie na akékoľvek telefónne číslo doma, aj v zahraničí, za 

nižšie ceny hovorného. Nevýhodou je, že počítač musí byť neustále 

zapnutý. Toto riešenie je vhodné pre tých, ktorí chcú ušetriť na 

hovornom do zahraničia, používajú však aj pevnú linku, alebo mobil. 

Pripojením viac telefónov k serveru môžem uskutočňovať hovory 

rovnako ako pri použití klasickej pobočkovej ústredne, vrátane 

prepájania hovorov. IP telefónia navyše poskytuje možnosť telefono-

vania s minimálnymi nákladmi medzi všetkými účastníkmi pripojenými 

k jednému serveru, aj keď sú od seba veľmi vzdialení. Ďalšou výhodou 

takéhoto riešenia je, že účastníci v zahraničí môžu telefonovať za 

rovnakých podmienok ako keby boli na Slovensku.  
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3.1.4. Telefonovanie z počítača na pevnú linku a mobil. 

Atraktívnejším je však telefonovanie z počítača na klasické pevné linky alebo 

mobily. Spoločnosti ako Skype, ktoré takéto telefónne hovory majú v ponuke, spojenie 

mimo internetu už spoplatňujú. Ceny za minútu sú zväčša nižšie alebo porovnateľné s 

miestnymi hovormi a odpadajú tak výdavky na medzinárodné spojenie. Pri spojení z 

počítača na pevnú linku sa výhoda nižšej ceny stráca, lebo internetové volanie "nepozná" 

slabú a silnú prevádzku cena hovorného je preto celý deň rovnaká. Používateľovi, ktorý 

nemá zapnutý počítač sa nedá dovolať tak isto ako pri vyvesenej pevnej linke alebo 

vypnutom mobile. Kvalita telefónneho spojenia je však závislá od rýchlosti pripojenia k 

internetu a od vyťaženia siete poskytovateľa. Požiadavky na telefonovanie síce spĺňa aj 

vytáčané pripojenie dial-up, ale hlasy účastníkov hovoru sa väčšinou oneskorujú o dve až 

štyri sekundy. Pri širokopásmovom pripojení je telefonovanie porovnateľné s bežným 

telefonovaním. Pri širokopásmovom pripojení s rýchlosťou aspoň 256 alebo 512 kilobitov 

za sekundu sa môžu telefonujúci pripojením web kamery vidieť. Takéto rýchlosti ponúka 

DSL, aj operátori káblových televízií alebo iní poskytovatelia internetu. 

 

3.1.5. Telefonovanie z pevnej linky a mobilu do internetu. 

Telefonovanie však nemusí byť len z počítača na telefón, ale aj z telefónu na počítač. 

Skype ponúka záujemcom klasické telefónne čísla, na ktoré sa im dovolá ktokoľvek z 

pevnej linky alebo mobilu. Používateľ, bez ohľadu na to, kde sa v skutočnosti nachádza, 

si môže vybrať z telefónnych čísel jedenástich krajín, kde ale zatiaľ chýba Slovensko. 

Znamená to, že za telefónny hovor na počítač volajúci zaplatí ako za medzinárodný hovor 

do tej krajiny, kde patrí dané telefónne číslo. Ak sa ale volajúci nachádza v krajine, ktorej 

patrí zvolené číslo, platí ako za miestny hovor. Nízke ceny hovorov sú preto, lebo firmy 

ako Skype nemuseli budovať vlastné siete a navyše prevádzka nezaťažuje ich servery. 

Miesto serverov prevádzkovateľa slúžia ako spojovacie body počítače samotných 

používateľov. Čo znamená, že ak práve netelefonujete, tak je možné, že váš počítač môže 

prepájať niekoľko telefónnych hovorov. Obavy o bezpečnosť však nemusíme mať, lebo 

každý hovor je totiž šifrovaný. 
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Výhody telefonovania cez internet 

⋅ volanie za lokálne ceny vďaka čomu je hovorné lacnejšie ako u bežného 

operátora, 

⋅ v rámci internetu sa za telefonovanie neplatí, 

⋅ hovory sú šifrované, 

⋅ neplatí sa mesačný paušál, 

⋅ možnosť videohovoru a videokonferencie, 

Nevýhody telefonovania cez internet 

⋅ pri pomalom pripojení k internetu je badateľné oneskorenie hlasu, 

⋅ na počítač sa dá dovolať z pevnej linky alebo mobilu len po pridelení 

telefónneho čísla 

[3]  
[4]  

3.1.6. Skype 

Skype je program, ktorý môže ktokoľvek ľahko používať. Je to jednoduchý softvér, 

ktorý získate úplne zadarmo. S použitím Skype môžete telefonovať svojim priateľom do 

celého sveta. A nezaplatíte za to žiadne peniaze. Tento softvér je jednoducho a rýchlo  

nainštalovaný a po jeho on-line registrácii ho môžeme hneď používať. K telefonovanie 

cez Skype stačí pripojiť k počítaču klasický telefón pripojený cez USB, náhlavnú súpravu 

pripojenú vodičmi, alebo pomocou Bluetooth a už môžete volať svojim priateľom.  

Hovory majú zvuk vysokej kvality a sú vysoko zabezpečené šifrovaním. Môžete tiež 

použitie Skype Out funkcie.  Tie dovolia volať aj tým priateľom, ktorí nie sú pripojení na 

internet. Môžete im zavolať na pevnú linku alebo mobilný telefón kamkoľvek na svete. 

Pomocou Skype môžete dokonca preniesť súbory až do 2 gigabajtov. 

Používanie Skype 

Jedna možnosť, ako zvládnuť obrovský prenos dát, je sieť p2p, teda peer-to-peer. Ide 

o sieť rovnocenných účastníkov, používateľov Skype, ktorí sú navzájom priamo prepojení 

bez účasti servera. Skype je ale trochu iná. Iná v  tom, že sa prihlasujete na centrálny 

server, ale po prihlásení sa už stávate súčasťou tejto p2p siete. A tu vzniká problém, ak 
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nie ste dostatočne chránený firewallom, to znamená, že vtedy máte dostatočne rýchle 

pripojenie a prístup do Internetu a dostatočný výpočtový výkon, tak program Skype 

využije vaše internetové pripojenie pre ďalších používateľov Skype „stávate sa tzv. 

supernódom (z anglického supernode)“ – niečo ako uzlom v sieti. Cez tento uzol potom 

prechádzajú dáta iných užívateľov. Toto všetko sa deje bez vedomia používateľa na 

pozadí a nedá sa to vôbec nijako nastaviť alebo vypnúť. Dôsledkom toho sa môže 

podstatne spomaliť rýchlosť internetu alebo môžete prekročiť povolené množstvo 

prenesených dát v prípade, ak to máte nejako obmedzené prevádzkovateľom internetu. 

Veľa ďalších starostí to narobí ľuďom, ktorí chcú vedieť prečo sa mi stále prenášajú 

nejaké dáta aj keď nič nerobia a začali hľadať na počítači vírus alebo niečo podobné. Kto 

by predpokladal, že za týmto všetkým bude práve Skype? Je až ťažko uveriteľné koľko 

megabajtov z pamäte RAM dokáže Skype zabrať hneď po spustení. A to nielen proces 

Skype.exe, ale aj jeho prakticky úplne zbytočný ďalší proces SkypePM.exe. V niektorých 

prípadoch to môže byť hneď po spustení vyše 40 MB u Skype.exe a vyše 20 MB v 

prípade SkypePM.exe. V súčasnosti, majú počítače štandardne nad 1 GB RAM, to nehrá 

veľkú rolu, ale stále sa nájdu počítače alebo notebooky, ktoré majú 512 MB RAM či 

dokonca menej. Tam je potom dôležitý každý jeden megabajt. Procesu SkypePM.exe je 

proces, ktorý má na starosti správu doplnkov v Skype. Ak ale žiadne doplnky nemáte, je 

vám tento proces potom úplne zbytočný. Štandardne sa nachádza v C:\Program 

Files\Skype\plugin manager 2\. Veľmi dobrým riešením ako zabrániť spúšťaniu tohto 

procesu je premenovanie priečinka na niečo úplne iné. Program Skype tento súbor potom 

nenájde a čiže ho nespustí, ale Skype samotný vám bude bežať bez problémov a vy 

ušetríte niekoľko MB RAM. Protokol Skype – princíp, podľa ktorého Skype funguje – je 

uzatvorený, čo znamená, že nie je možné do neho nazrieť a zistiť ako funguje. To vedia 

len ľudia, ktorí Skype naprogramovali. Nevýhodou takéhoto protokolu je, že vlastne 

vôbec neviete, čo ten program robí, ako funguje, či sa nedajú vytvoriť alternatívne klienty 

pre Skype, neviete aké dáta cez vás tečú, neviete, či program nemá zadné dvierka, no 

skratka neviete nič. A nedôvera voči tomuto programu je na svete. Treba ale aj dodať, že 

na druhej strane je Skype bezpečný. Nič nie je bezpečné na 100%, no program Skype 

každý telefonický rozhovor šifruje dostatočne veľkou šifrou a zatiaľ sa ju nikomu 

nepodarilo prekonať. 

[5]  
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Použite notebooku. 

Skoro všetky notebooky na trhu sú dnes vybavené mikrofónom a reproduktormi. Na 

telefonovanie toho viac nepotrebujeme, ale je však nutné počítať s podstatnými 

obmedzeniami. Tým je žiadne súkromie a ak sa rozhodneme telefonovať, obsah 

telefónneho hovoru budú počuť všetci okolo vás. Ďalším obmedzením je spätná väzba. 

Nevhodne umiestneným mikrofónom môže dochádzať k pískaniu a k ruchu s ktorými si 

softvér nevie dať rady. A väčší je aj objem prenášaných dát, lebo mikrofón sníma s 

rovnakou intenzitou váš hlas, i ruch okolia.  

 

Analógový headset 

 

Najjednoduchším zariadením na telefonovanie je 

analógový káblový headset. Väčšinou ide o 

kombináciu slúchadla s mikrofónom, ktorá sa káblom 

pripája k počítaču. Veľa pohodlia síce neposkytuje, 

ale za pár Eur ponúka súkromie. Kábel vás od 

počítača nepustí. Headset je predĺženou rukou 

mikrofónu a reproduktorov notebooku. Niektorí výrobcovia pridávaj takéto headsety k 

webkamerám.  

 

Bezdrôtový bluetooth headset 

Počítač, ktorý je vybavený bluetooth 

modulom, je možné pri telefonovaní využiť 

ľubovoľným bluetooth headsetom. Po jeho 

spárovaní s PC je potrebné v Skype nastaviť 

headset ako audiozariadenie pre komunikáciu. 

Jeho výhodou je možnosť pohybovať sa po 

miestnosti a skutočnosť, že kým v reproduktoroch počítača hrá hudba, vy počujete v 

headsete iba komunikáciu. Niektoré headsety, ktoré sú na trhu je možné spárovať s 

niekoľkými zariadeniami súčasne. Čo znamená, že rovnaký headset umožní telefonovanie 

cez Skype i  z mobilu bez toho, aby ste museli stále čosi prestavovať.  

 
Obr.  21 Verbatim PC/H 

  

 

 Obr.  22 Logitech Mobile Express 
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USB telefón  

USB telefón je dobrá voľba, lebo je cenovo 

dostupný, v jednom púzdre spája klávesnicu, 

mikrofón, reproduktor, zvukovú kartu, niekedy aj 

displej. S USB telefónom môžeme popri 

telefonovaní vytáčať  telefónne čísla kontaktov, 

prijímať a skladať hovory. Ak má aj displej, zobrazí 

sa na ňom identifikácia kontaktu pri prichádzajúcom 

hovore, ako aj dostupnosť vašich priateľov alebo obchodných partnerov. Pre používanie 

USB telefónu je potrebné vo väčšine prípadov okrem ovládača i obslužný softvér a v 

Skype nastaviť povolenie ovládania klávesnicou. Telefóny sú vybavené vlastným 

zvonením pre ohlásenie prichádzajúceho hovoru, alebo umožňujú meniť melódie.  

 

 

Cestovná výbava do terénu 

Mobilným používateľom, je dobrým doplnkom 

hybridná myš, ktorá sa po vyklopení sprístupní ako 

telefón na komunikáciu. Malé véčko konštrukcii 

myši neuškodí a telefonovanie je kvôli integrovanej 

klávesnici pohodlné. Displej väčšinou vo výbave 

nenájdete, ale s notebookom na kolenách ho ani 

potrebovať nebudete. Toto je elegantné riešenie, 

ktoré poteší ľudí, ktorí majú radi praktické veci.  

 

Bezdrôtový telefón pre Skype a pevnú linku 

Používateľom môže padnúť vhod, ak 

telefonovanie cez Skype je možné skombinovať s 

používaním pevnej linky. Trh ponúka množstvo 

bezdrôtových DECT telefónov, ktoré môžeme 

pomocou USB konektora pripojiť k počítaču a 

 
  Obr.  23 ACUTAKE DarkSkype 

 

 

 
Obr.  24 Genius Navigator 380 

 

 
 

Obr.  25 Topcom BUTLER 4012 
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konektorom RJ11 k pevnej linke. Nevýhoda pre použitie Skype je, že musí byť počítač 

vždy zapnutý, výhoda je skutočnosť, že sami si môžeme zvoliť, ktorým kanálom 

uskutočníte telefónny hovor. Pri používaní služby SkypeOut, ide o atraktívne riešenie. 

 

Stolový telefón 

Ak je Skype najpoužívanejší nástroj pre vašu komunikáciu, potom stolový telefón  

počítač vôbec nevyžaduje. Použitím ethernet kábla alebo WiFi bránu sa pripája priamo k 

internetu a z veľkého farebného displeja ponúka 

prístup ku všetkým funkciám, ktoré Skype ponúka. 

Je to inteligentný telefón ktorý využíva silu 

internetu, riešenie je ideálne hlavne do kancelárií. 

Systém funguje tak, že vo vnútri má zabudovaný 

miniatúrny počítač ktorý prevádzkuje platformu 

Windows CE, na ktorej beží samotný klient.  

 

 

WiFi telefón 

Tam kde je prvoradá priorita mobilita, tam nám 

pomôže WiFi telefón. Má menší displej a menší 

komfort,  ponúka však všetky funkcie ako stolový 

telefón, jeho výhoda je, že nemá žiadny kábel. Pri 

takomto telefóne treba mať na pamäti jeho výdrž 

batérií a citlivosť WiFi modulu. V opačnom prípade 

sa môže stať že v najkritickejšej situácii skončíte bez telefónneho spojenia. Toto riešenie 

má čoraz väčšiu popularitu a narastá aj napriek vyššej cene, telefóny možno zvyčajne 

použiť aj na letiskách, obchodných centrách, alebo na iných miestach, kde je dostupný 

bezdrôtový internet.  

 

 

 
Obr.  26 Topcom WEBT@LKER 5000 

 

 
Obr.  27 Belkin WiFi phone 
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Skype v mobile 

Dnes už je možné Skype prevádzkovať aj na 

mobilnom zariadení. Vybrať si možno zo širokej škály 

vreckových PDA počítačov vybavených potrebnou 

konektivitou, klient je dokonca dostupný i pre 

niektoré Nokie, alebo zariadenia Qtec či HP.  

Ak ale chcete telefonovať, väčšinou sa bez WiFi 

konektivity nezaobídete. GSM sieť je však cenná pre 

textovú komunikáciu.  

 

Prenosné zariadenia 

S mobilným používaním internetu sa na trhu 

objavuje stále častejšie viac vreckových zariadení, 

ktoré umožňujú surfovanie, prístup k elektronickej 

pošte a prevádzkovanie Skype. Ide alternatívu k PDA 

počítačom, ktorá je optimalizovaná pre internet. 

Znovu je však potrebné vyriešiť hlavné – výdrž 

batérií.  

Kamera 

Neoddeliteľnou súčasť pre hlasovú komunikáciu 

v súčastnosti je aj prenos videa. Aj tá 

najjednoduchšia a najlacnejšia webová kamera má 

dostatok parametrov na to, aby ju bolo možné použiť 

pri telefonovaní pre doplnenie zvuku obrazom. V 

Skype je možnosť uchovávania obrázkov z 

prenášaného videa jediným kliknutím, 

pravdepodobné je aj to, že v dohľadnej dobe už bude možnosť nahrávania video odkazov, 

ktoré sa zobrazia vo vašom profile. 

[6]  

 

 Obr.  28 HP iPAQ hw6915 

 

 
Obr.  29 Nokia N800 

 

 Obr.  30 Genius Look 1320 - 845 Sk 
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3.2. Televízia 

3.2.1. IP televízia 

IPTV (Internet Protocol Television) je služba, často poskytovaná spolu v balíkoch 

spolu s prístupom na Internet, telefonovaním, alebo obidvomi súčastne ako Triple-play, 

pomocou ktorej je prostredníctvom širokopásmovej prípojky s použitím internetového 

protokolu IP šírené digitálne televízne a rozhlasové vysielanie, pričom podľa druhu 

použitej IPTV technológie je možné šíriť až niekoľko stoviek kanálov. Jej výhodou je aj 

možnosť poskytovať službu Network – based Personal Video Recording (NPVR). Vďaka 

ktorej si môže používateľ zaznamenať zvolený program na sieťový disk poskytovateľa 

a neskôr si ho prehrať. V tomto prípade nemusí používateľ vlastniť set-top-box. 

Zaujímavá je aj služba Pause Live TV – časovo posunutá TV, ktorá umožňuje 

používateľovi virtuálne zastaviť vysielanie a neskôr pokračovať. 

- Internetová televízia 

Internetová televízia zažíva rozmach v celom svete hlavne v posledných niekoľkých 

rokoch. Svoj podiel na tom má hlavne zvyšujúca sa kvalita internetových prípojok, 

ale aj strmo rastúci počet internetových užívateľov. V dnešnej dobe začína byť bežné, 

že každý väčší web má svoju vlastnú televíziu. Dokonca aj Európska únia niekoľko 

takýchto kanálov prevádzkuje. Internetová televízia je zaujímavým obmenou 

televízie klasickej. Internetová televízia síce zato ale ponúka takmer nevyčerpateľné 

zdroje najrôznejších informácií. Nie je problém nájsť spravodajské televízie takmer v 

ľubovoľnom jazyku, ale aj prírodovedné kanály, hudobné alebo rôzne iné programy. 

Stačí len hľadať, z ponuky internetových TV si určite vyberie každý. 

- Software 

Výhodou internetovej televízie je aj to, že pre jej prehrávanie väčšinou nie je 

potrebný ani žiaden špeciálny softvér. Prehrávanie prebieha väčšinou tak, že sa na 

Internet posielajú vo forme streamu dáta, ktoré sa potom posielajú do klientskeho 

programu a ihneď sa prehrávajú. Takýmto programom je napríklad štandardná súčasť 

operačného systému Windows -  Windows Media Player.  Pomocou Windows Media 

Playeru môžete väčšinou video prehrávať aj priamo na webovej stránke alebo si ho 

pustiť len do programu. Alternatívou môže byť program Windows Media Player 

Classic, ktorý prehrávanie internetových TV tiež umožňuje. Ďalším obľúbeným 
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formátom je RealPlayer, ten je však dnes už na ústupe. Súbory streamov prehrá aj 

veľa kvalitných prehrávačov pre mobilné zariadenia, či už sa Symbian alebo 

Windows Mobile.  

 

- Kvalita 

Internetovej televízie sa tiež výrazne líšia na kvalite. Väčšina internetových 

televíznych kanálov dnes používa malé dátové toky rádovo niekoľko stoviek kilobit 

za sekundu. Existujú ale už aj priekopníci, ktorí vysielajú v televíznej kvalite alebo 

dokonca v HDTV kvalite. Pre prehrávanie TV v HDTV kvalite už ale potrebujete 

veľmi rýchle pripojenie na internet a tiež zodpovedajúci hardware cieľového 

počítača. Reálne podmienky sú bohužiaľ také, že sa často nedočkáte ani televíznej 

kvality, nie to ešte HDTV. Mnoho televíznych kanálov stále vysiela v malom 

rozlíšení pri malých dátových tokoch. To síce znamená malé množstvo prenesených 

dát, ale tiež veľmi nekvalitný obraz. Tie najlepšie internetové televízie ponúkajú 

spravidla viac možností, od nízkej až po excelentnú kvalitu. 

3.2.2. VOD 

VoD – tento systém, užívateľovi umožňuje na základe vyžiadania (Demand) sťahovať a 

prehrávať video nahrávky, tzn. filmy a ďalšie programy v čase, keď o to má divák záujem 

a nielen v pôvodnom čase vysielania. Najčastejšie využíva formát MPEG-2 a MPEG-4. 

Táto služba je technologicky obmedzená, pretože zatiaľ čo v prípade štandardu ADSL v 

rámci chrbticovej siete k uzlom DSLAM prúdi celý prenos a vysielanie prevádzkovateľa / 

poskytovateľa, od uzla DSLAM, ku koncovým užívateľom však iba v rámci prístupovej 

siete prúdi len vopred obmedzený počet vlákien. Tento limit je daný tým, že každé vlákno 

má len jediný cieľový bod pretože nie je zdieľaný. 

[7]  
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4 TRENDY V UPLAT ŇOVANÍ TRIPLE PLAY 

4.1. Analýza trhu v ponúkaných službách 

Na našom trhu pôsobí viac telekomunikačných firiem, ktoré sa zaoberajú ponukou 

Triple-Play balíčkov. Najväčšie spoločnosti sú Slovak Telekom, UPC a Orange, ale aj 

DSI Data, Slovanet, SES Astra, či Swan ponúkajú podobné služby. Zaujímavosťou je, že 

niektoré domácnosti majú väčší výber operátorov a môžu porovnávať ceny, iní môžu o 

tejto vymoženosti iba snívať.  

4.1.1. UPC 

UPC Operátor ponúka svoje služby v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach,  

Trnave, ale aj v ďalších mestách, Zvolen, Nové Zámky, Pezinok, Trenčín, Levice, 

Šamorína, Spišská Nová Ves, Dunajská Streda, Poprad, Michalovce, ale v príprave je 

využívanie služieb aj v iných mestách. K dispozícii je analógový variant tam, kde 

operátor využíva jednoduchšiu, opticko-koaxiálnu sieť, ale aj úplné digitálne riešenie. 

Celkovo je pokrytých viac než 400 tisíc domácností.  

Najlacnejší analógový balíček stojí 22 EUR a v ponuke je 50 televíznych kanálov v 

analógovej kvalite, 2-megabitový internet s 512-kilobitovým uploadom a telefónny 

program FreeTime, tento nám umožní bezplatne telefonovať na pevné linky každý deň od 

19:00 do 7:00, vrátane celých víkendov a sviatkov. Za najlacnejší digitálny balíček sa 

platilo v roku 2009 mesačne 29,48 EUR. Pri tomto balíku môžeme počítať s 85 

digitálnymi programami, z týchto je 5 vo formáte High Definition. 

Skvelým bonusom tohto balíka je, že analógový balík 50 televíznych programov 

získame zadarmo, takže pomocou koaxiálneho kábla si môžeme pre príjem pripojiť 

neobmedzený počet prijímačov. Plné možnosti digitálneho vysielania využijeme ale iba 

na jednom z nich, na tom, ktorý pripojíme k dodávanému set-top boxu. Za aktiváciu 

zaplatíme poplatok vo výške 0,33 EUR, za dodaný hardvér neplatíme. Máme na výber tri 

rôzne set-top boxy, jeden pre SD vysielanie, druhý s HD podporou a tretí so 

zabudovaným pevným diskom. Operátor v súčasnosti eviduje viac ako 15 tisíc aktívnych 

zákazníkov. 
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4.1.2. Slovak Telekom 

Operátor Slovak Telecom používa dva druhy kabeláže, vďaka čomu v súčasnosti 

pokrýva 400 tisíc domácností cez linky ADSL 2+ a ďalších 40 tisíc domácností 

prostredníctvom optických káblov. Služba ADSL 2+ je pomerne rovnomerne dostupná po 

celom území Slovenska a operátor  má plány do budúcna pokryť mnoho ďalších 

domácností. Plány operátora v mieste vášho bydliska, si môžete priamo overiť na webe 

prevádzkovateľa alebo na infolinke. Svojim záujmom na internete, môžete aj vy urýchliť 

modernizáciu infraštruktúry vo svojom bydlisku.  

Za najlacnejší balík služieb zaplatíme v akcii 30,76 EUR, ale musíme počítať 

s investíciou 33,16 EUR do set-top boxu s funkciou nahrávania, s osadeným 60-

gigabajtovým pevným diskom. V základnom profile je 15 televíznych programov, 

dvojmegabitový internet s 256-kilobitovým uploadom a telefónna prípojka, kde môžu 

účastníci siete bezplatne telefonovať medzi sebou. Ak by sme sa rozhodli o službu bez 

telefónu, zaplatíme rovnako. 

Zdá sa, že väčšina zákazníkov operátora konvertovala z ADSL prípojky po masívnej 

reklame na digitálnu televíziu Magio s internetom. V súčasnosti používa službu viac než 

30 tisíc používateľov.  

 
Obr.  31 Schéma fungovania Magio 

[8]  
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4.1.3. Orange 

Operátor Orange zoskupil ponuku Triple Play služieb do balíka s názvom Orange 

doma. Konektivita je realizovaná prostredníctvom optickej FTTH siete, ktorá je 

vybudovaná v Bratislave, Žiline, Nových Zámkoch, Prešove, Banskej Bystrici, Košiciach, 

Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Trenčíne a Trnave. Ide o plne digitálne riešenie, ktorého 

dostupnosť si môžeme overiť na internete.  

Cena najlacnejšieho balíka služieb je mesačne 18,80 EUR, pričom inštalácia bude 

stáť 0,4 EUR a za dodaný set-top box a bezdrôtový smerovač zaplatíme rovnako. Ak sa 

rozhodneme z balíčka niečo vypustiť (napr. by sme sa rozhodli iba pre televíziu) , za 

hardvér vás by sme zaplatili 265,49 EUR. V základnej ponuke môžeme počítať s 15 

televíznymi programami, 10-megabitovým pripojením s 512-kilobitovým uploadom a 

hlasovou službou. Počet používateľov službu využíva nám prevádzkovateľ neprezradil.  

4.1.4. Slovanet 

Operátor Slovanet ponúka svoje kombinované služby triple play v Bratislave, 

Zlatých Moravciach, Prešove  a Močenku, pričom je otvorený komunikácii o možnom 

riešení i v iných lokalitách – hoci i individuálne.  

Cena služieb sa v jednotlivých lokalitách líši a odvíja sa od infraštruktúry od 

možností v jednotlivých lokalitách. V súčasnej dobe je služba najlacnejšia pre zákazníkov 

v novovybudovanej Prešovskej sieti, kde za 19,78 EUR mesačný paušál a 81,16 eurovú 

investíciu do hardvéru získame základný balík 13 televíznych programov, 

dvojmegabitový internet a bezplatnú telefónnu linku. Služby využíva v súčasnosti 

približne 4000 aktívnych používateľov.  

4.1.5. SWAN 

Firma SWAN prevádzkuje balík služieb MAX Multimedia v Bratislave, pričom v 

najbližšej dobe sa jej portfólio objaví aj v Nitre. V hre sú aj sesterské firmy, ktoré rovnaké 

služby poskytujú v Trenčíne, Devínskej Novej Vsi a Trnave. 

Zaujímavosťou je, že okrem asymetrického internetového pripojenia ponúka aj 

symetrické profily so stropom 20/20 megabitov. Infraštruktúra je riešená na optickej báze. 

Za najlacnejší paušál zaplatíme mesačne 19,75 EUR a môžeme od neho očakávať pätnásť 

televíznych programov, telefónnu linku so 120 voľnými minútami a internet s 
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obojsmernou megabitovou konektivitou. Za hardvér zaplatíme v prípade viazanosti 0,03 

EUR, inak musíme počítať s investíciou vo výške 132,44 EUR. V súčasnej dobe operátor 

eviduje viac ako 3600 zákazníkov.  

4.1.6. DSI Data 

Operátor DSI Data pôsobí V oravskom regióne a infraštruktúrou pokrýva Dolný 

Kubín, Námestovo a Trstenú. Za najlacnejší balík zaplatíme mesačne 14,80 EUR, pričom 

treba počítať s počiatočnou investíciou vo výške 31,53 EUR za zriadenie služby. Balík 

obsahuje základný balík 13 televíznych programov, 512-kilobitový internet s 256-

kilobitovým uploadom a 1,66 eurový mesačný kredit na telefonovanie.  

[9]  
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4.2. Príklad riešenia 

Obr. znázorňuje zjednodušenú topológiu NGN siete telekomunikačného operátora, 

ktorý poskytuje služby Triple-play. V prístupovej sieti je v tomto prípade použitá xDSL 

technológia, v domácej sieti používateľa to môže byť napríklad Ethernet. 

 
Obr.  32 Sieťová topológia operátora poskytujúceho Triple-play služby 

 

4.2.1. Set-top-box 

Set-top-box je koncové zariadenie digitálnej linky u používateľa a umožňuje pripojiť 

k digitálnej linke ďalšie digitálne alebo analógové zariadenie, napríklad televízny 

prijímač, alebo domáce kino.  

Je to dekodér pre prijímanie digitálneho TV signálu. Set-top boxy sa delia podľa 

spôsobu príjmu, niektoré podporujú aj príjem viacerých systémov. Niektoré set-top boxy 

umožňujú len príjem základných celoplošne šírených staníc, iné podporujú aj interaktívne 

služby, televíziu vo vysokom rozlíšení či nahrávanie na pevný disk. 
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Obr.  33 Príklad moderného set-top-boxu, STB AmiNET110 je kompaktný a elegantný MPEG2 
STB pre aplikácie IPTV a videa na vyžiadanie. Predstavuje vyšší model rodiny STB spoločnosti 
Amino. Na tento model možno pripojiť i staršie TV prijímače len s RF vstupom 
 

[10]  
 

 

 

Obr.  34 Príklad riešenia pre domácnosť, realizácia „triple-play“ služieb s využitím set-top-boxu 

na báze technológie ADSL 
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Riešenia na báze xDSL alebo FTTx ponúkajú aj dátový kanál smerom od používateľa 

k poskytovateľovi, bolo by ho vhodné okrem odosielania požiadaviek (voľba TV kanála) 

využiť pri sledovaní TV aj pre odosielanie ďalších rôznych údajov, používateľ by mohol 

teoreticky v reálnom čase ovplyvňovať vysielanie, napríklad hlasovaním do ankiet, 

posielaním otázok do diskusií, alebo sa vďaka kamere zúčastniť relácie bez prítomnosti 

v štúdiu. Možností, ako obyčajné sledovanie televízie zatraktívniť je veľa, záleží len od 

výrobcov komponentov a zariadení s čím prídu na trh, od poskytovateľov pripojenia aký 

obsah ponúknu užívateľom ale aj od užívateľov, koľko budú ochotní do nových služieb 

investovať. 

4.2.2. Moderné hardvérové prvky pre zefektívnenie Triple Play služieb 

- OvisLink, WMU-6500FS Bezdrôtový File server so Sambou a BitTorrent 

Je Wireless súborový server s priestorom pre jeden 3,5" disk a dvomi portami USB 

2.0. Do zariadenia sa jednoducho namontuje bežný 3,5" SATA alebo IDE pevný disk 

a môžete ho zdieľať vo svojej sieti. Disk bude viditeľný cez prehliadač, ako bežný 

sieťový disk, kde sa môžu priamo ukladať alebo čítať súbory. WMU-6500FS 

umožňuje obmedziť prístup iba pre vybraných používateľov pomocou mena a hesla. 

Na disk je možné pristupovať z Internetu cez bežný FTP klient. 

 
Obr.  35 OvisLink, WMU-6500FS 

[11]  
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- MSI WebCam StarCam370i, 1.3Mpx, USB 

WEB kamera s nevšedným dizajnom, 1.3Mpx WEB kamera s infrared osvetlením 

pre zábery za tmy Hlavné funkcie ,Fotoaparát1.3 mega pixel, infračervené svetlo pre 

snímanie za tmy, rozhranie: USB 1.1 / 2.0, veľký význam má pri telefonovaní cez 

Skype na prenos obrazu, zvýšenie bezpečnosti 

 
Obr.  36 MSI WebCam StarCam370i, 1.3Mpx, USB 

[12]   

[13]  

4.2.3. SOFTWAROVÉ RIEŠENIA 

- Eopass TV 

Tento produkt zabezpečí prístup k veľkému množstvu IPTV funkcií pomocou IP 

STB priamo z televízora. Je vhodný pre veľké množstvo aplikácií, napríklad hotely, 

nemocnice, rezidencie, podniková televízia ktorá umožní prístup k TV programom, 

vnútropodnikovému vysielaniu, reklame alebo konferencii.  Eopass umožňuje svojou 

modulárnou architektúrou vysoký stupeň prispôsobivosti a upgradmi, ktoré budú 

dostupné bude môcť prispôsobiť svoju funkcionalitu potrebám každej IPTV aplikácie 

a požiadaviek zákazníka. Jednotlivé moduly umožnia, výnimočnosťou tohto systému 

je použitie od základných služieb spojených s TVaž po systém umožňujúci vysoký 

stupeň administrácie veľkého množstva služieb orientovaných na zákazníka (VoD, 

PayTV, HDTV).  

- Configurácia set-top boxov 

Set–top boxy majú veľké množstvo a rôznorodosť funkcií, ktoré privíta nejeden 

zákazník. 
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Spomeniem aspoň - kontrola (testovanie, updatovanie), správa a zoznam dostupných 

TV programov, rodičovský zámok, zakódovanie niektorých TV programov, 

definovanie a modifikácia programov, viacjazyčné užívateľské rozhranie, vysielanie 

TV programu na jednej, alebo viacerých obrazovkách ovládaných na diaľku, 

možnosť nastaviť jazyk pre používateľa, garantovaný prístup k TV programom aj pri 

poruche, alebo odstávke servera.  

- Hotelová televízia 

D.E.S. je softwaer od firmy Eona, ktorý umožnuje vďaka jednoduchému ovládaniu, 

poskytovanie služieb pre zákazníkov prostredníctvom televíznej obrazovky. Tento je 

určený hlavne pre ubytovacie zariadenia. Hosťom môžu poskytnúť rôzne služby, 

video na požiadanie, digitálna televízia/rádio, platená televízia(Pay Tv), internet a e-

mail cez Tv, budíček, správy z recepcie, hudba na požiadanie(Music on demand), 

informačný portál. DES môže byť použitý na obrazovky verejných miest pre 

reklamu, hudbu v pozadí alebo v baroch a reštauráciách sledovanie programov. 

Vďaka prepojeniu s hotelovým manažmentom, je možné ovládať jeho funkcie 

priamo z hotelového manažmentu, bez vstupu do administrácie DES(check-in/check-

out,správy z recepcie, platenie...). 

- E-LERNING 

Multimedia Retrieval Solution alebo M.R.S je komplexné softwérové riešenie od 

firmy Eona, pre administráciu a distribúciu multimediálnych súborov a video obsahu. 

Je určený pre vzdelávacie zariadenia, školy, knižnice alebo múzeá. Kvôli jeho 

jednoduchej navigácii cez web rozhranie môže pristupovať k rôznym druhom 

obsahu:  

⋅ Audio  

⋅ Video  

⋅ Text  

⋅ Obrázky  

⋅ Software  

⋅ Internet  

⋅ TV programy  
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- Vnútorné vysielanie (konferencia, prednáška...) 

Prístup k jeho obsahu je bezpečný vďaka heslu, ktoré má pridelený každý 

užívateľský profil. MRS manažment umožní určovať vzťahy medzi užívateľmi, 

obsahom a zariadeniami (TV/PC). Umožňuje definovať prístupové práva užívateľa k 

obsahu a pridávať alebo odstraňovať obsah. MRS môže byť prispôsobený pre 

projekty rôznej veľkosti: -jednoduchá konfigurácia s malým množstvom TV alebo 

PC koncovými bodmi -viac serverová architektúra s obsahom ktorý zdiela medzi s 

centrálnym alebo viacerými lokálnymi servermi 

[14]  

4.3. NÁVRH WEB STRÁNKY Z PROGRAMOVOU PONUKOU 

Prvým krokom návrhu bolo vytvorenie úvodnej obrazovky web stránky s krátkym 

popisom a rozdelením internetových televízií do troch kategórií. 

4.3.1. Rozdelenie televízií podľa krajiny s možnosťou výberu televízií: 

⋅ Slovenských 

⋅ Českých 

⋅ Maďarských 

⋅ Nemeckých 

⋅ Ruských 

4.3.2. Rozdelenie televízií podľa žánru: 

⋅ Spravodajstvo 

⋅ Šport 

⋅ Detské 

⋅ Dokumentárne 

⋅ Filmové 

⋅ Ďalšie online TV portály 
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Obr.  37 Zobrazenie úvodnej stránky 

 

Ďalšou možnosťou je listovanie v Menu podľa vlastného výberu. Potenciálny 

Slovenský zákazník, pre ktorého je táto stránka určená, si môže vybrať aj z ponuky 

zahraničných televízií. Toto privítajú hlavne občania v prihraničných oblastiach ktorý si 

môžu zvoliť televízne vysielanie v jazykoch národnostných menšín, teda sebe blízkych. 

Kliknutím na ikonu príslušnej krajiny sa otvorí stránka s programovou ponukou, odkiaľ si 

potom môže vybrať z programov podľa ponuky. 
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Obr.  38 Ponuka Slovenských programov 

 

 
Obr.  39 Ponuka Českých programov 
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Obr.  40 Ponuka Maďarských programov 

 

 
Obr.  41 Ponuka Nemeckých programov 
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Obr.  42 Ponuka Ruských programov 

 

 
Obr.  43 Príklad televízneho vysielania – TV Central 
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Obr.  44 Príklad televízneho vysielania – HDTV 

 

 

Ďalšou možnosťou je výber z menu podľa žánru , kde je zaujímavý športový, ale aj 

detský ktorý zaujme hlavne najmladších divákov,  alebo niektorej internetovej televízie 

z Online portálu. 
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Obr.  45 Ponuka športových programov 

 

 
Obr.  46 Ponuka detských programov 
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Obr.  47 Ponuka ďalších online TV portálov 

 

 

 
Obr.  48 Príklad televízneho vysielania – Tom and Jerry Series 

 

 



59 

 

 
Obr.  49 Príklad televízneho vysielania – EUROSPORT 

 

 

 

 
Obr.  50 Príklad televízneho online portálu 
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Hore uvedené obrázky, sú krátkymi ukážkami navrhnutej web stránky. V stránke sú 

zakomponované odkazy na programové stanice internetových stránok online televízií. 

Použil som len tie stránky, kde nie sú potrebné rôzne prehrávače a kodeky, aby ich 

televízny divák nemusel pracne vyhľadávať. Aj keď  v tejto dobe rozvoja, rozmachu 

internetových služieb to už problém nie je. Ale jednoduchšie je sadnúť si k počítaču, 

alebo televíznemu, LCD príjimaču, samozrejme vhodne prepojených s počítačom. Zvoliť 

si program a pohodlne sledovať. 

Programová ponuka nie je konečná a podľa záujmu je možnosť programy upraviť, 

alebo pridať ďalšie zaujímavé televízne stanice, prípadne programy nezaujímavé s malou 

sledovateľnosťou  úplne odobrať. Aby bolo viac priestoru pre nové programy a relácie.  

Na záver musím ešte pripomenúť, že k sledovaniu internetovej televízie je potrebné 

mať rýchle internetové pripojenie, lebo pri pomalších rýchlostiach bude kvalita 

sledovaných programov veľmi slabá. Výhodu majú obyvatelia z väčších miest, kde 

poskytovatelia služieb a operátori budujú siete Wireless, alebo LAN, podstatne rýchlejšie 

ako v obciach. Toto sa odvíja aj od návratnosti ich investícií. 
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5 ZÁVER 

Širokopásmový prístup do internetu je súčasťou každodenného života a 

neoddeliteľnou súčasťou obchodnej činnosti telekomunikačných operátorov. Triple play 

služby použitím najmodernejších technológií sú stredobodom záujmu zákazníkov. 

Najdôležitejšie sú samozrejme kvalitné služby a flexibilita. 

 

V diplomovej práci som sa venoval hardvérovej a softvérovej realizácii TriplePlay 

služieb v bezdrôtových sieťach a využitím nových prvkov v LAN Wireless sieťach. 

Druhá kapitola poskytuje, definuje teoretické aspekty a stavebné prvky Triplay Play 

služieb.   

Tretia kapitola sa venuje službám v rámci Triple Play. Telefónii, televízii a dátovému 

prenosu.  Je zameraná naefektívnejšie využitie telefonovania pomocou Skype, ICQ, 

Messenger, VoIP. Navrhol som konkrétne riešenia použitím rôznych programov a ich 

rôznych doplnkových funkcií, využitia ich vylepšených nastavení. Prepojenie Wifi, 

DECT a Bluetooth v oblasti využitia internetovej televízie som sa zameral na 

efektívnejšie využitie internetovej televízie s návrhom možnosti riešenia Triple play 

služieb hlavne pre menších a malých operátorov. 

V štvrtej kapitole je uvedená analýza trhu a uplatňovaním Triple Play služieb 

operátorov pôsobiacich na trhu. Použitím modrených hardvérových prvkov pre 

zefektívnenie Triple play služieb, napríklad Wireless, File a multimediálny server ako 

zariadenie, ktoré umožní sledovanie vybraných filmov, programov v ľubovoľnej časti 

domu, bytu. Zaintegrovanie webkamery pre prenos obrazu a zvýšenú bezpečnosť 

domácností, či členov rodiny.  

V tejto časti je aj návrh Webstránky, ktorá poskytuje kompletnejšiu programovú 

ponuku pre slovenského diváka. Televízna ponuka je doplnená o slovenské regionálne, 

české a zahraničné programy. Programy sa dajú vyberať podľa jazykov krajiny pôvodu, či 

podľa žánru. Použili sa prepojenia na iné stránky s najúčinnejšími prehrávačmi 

a kodekmi. 

Realizácia tejto práce môže na základe analyzovaných moderných prvkov a služieb 

pomôcť menším poskytovateľom zefektívniť služby bližšie k zákazníkovi. 
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