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Předmluva
International Workshop wRTT 2014

Užití elektrotechniky a informatiky v komunikačních systémech
proběhl dne 11. 9. 2014 ve Frymburku u Českého Krumlova a byl podpořen projektem OP VK číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0062, který je řešen na FEKT VUT v Brně a FEI VŠB-TU v Ostravě. Workshop
zaměřený na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií byl součástí konference
Research in Telecommunication Technologies RTT 2014 a svým obsahem a rozsahem se stal
důležitou částí programu konference. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem autorům příspěvků,
přednášejícím a účastníkům, rovněž děkujeme výboru konference RTT za umožnění zorganizování
workshopu jako doprovodné akce RTT 2014, v neposlední řadě rovněž děkujeme za diskuzi
k příspěvkům i věcné připomínky a těšíme se na další setkání.
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Vybrané procedury pro kontrolu a optimalizaci
rádiového spojení v mobilní sítí UMTS
Libor Michalek*
Katedra telekomunikační techniky, FEI, VŠB-TU Ostrava,
17. listopadu 15, 70833 Ostrava, e-mail: libor.michalek@vsb.cz
*

Abstrakt—Příspěvek se zabývá vybranými procedurami, které
jsou nutné pro vlastní činnost v mobilní sítí systému
WCDMA/UMTS.
Jsou rozebrány procedury jako Power
Control, Compressed Mode či Handover

III.

Vícecestné šíření, překážky mezi pohybující se mobilní a
stacionární stanicí jsou příčinou tzv. úniků (fading), při nichž
dochází ke kolísání úrovně signálu v místě příjmu. Pro
potlačení těchto nežádoucích jevů, které mají za následek
významné zhoršení přenosu informace přes rádiový kanál, se
používá technika, která je označovaná jako diverzitní příjem
[1-12].

Klíčová slova-UMTS; handover; power control;, near-far efekt

I.

ÚVOD

Historie UMTS (Universal Mobile Telecommunication
System) začala v druhé polovině 80. let pod vedením ITU
(International Telecommunication Union). Do druhé poloviny
90. let vytvořila ITU základní rámec s požadavky, které by
nová technologie měla splňovat. Tato iniciativa byla
pojmenována jako IMT-2000 (International Mobile
Telecommunications for the year 2000) a měla zastřešovat
celou rodinu 3G standardů jako UMTS, cdma 2000 nebo
Mobile WiMAX. [1-12]
II.

MAKRODIVERZITNÍ PŘÍJEM

Hlavní myšlenkou je použití více komunikačních kanálů
pro přenos stejné informace. Přijímač tak má k dispozici více
než jednu verzi přenášeného signálu. Za předpokladu nízké
vzájemné korelace mezi jednotlivými přenosovými cestami a
za předpokladu, že výkonové úrovně v obou kanálech jsou na
stejné úrovni, je pravděpodobnost významného úniku
podstatně menší.
U systému UMTS je navíc problém při pohybu a přechodu
z oblasti jedné buňky (Cell A) do oblasti druhé buňky (Cell B)
kdy je na hranici obou buněk použit vysoký výkon UE, viz.
obr. 2a. V případě použití makrodiverzitního příjmu je UE
připojen na více NodeB současně, přijímaný signál je
zpracován všemi NodeB a sčítán v RNC. Vzniklá
„redundance“ dovoluje použít nižší výkony UE a proto snižuje
celkovou interferenci, viz. obr. 2b. Výsledkem je celková lepší
kvalita signálu v uplinku za použití mnohem menšího
vysílacího výkonu mobilních stanic.

INTERRERENCE NEAR-FAR EFFECT

Pod pojmem interference rozumíme rušivé signály
(vzájemné ovlivňování užitečného a rušivého signálu). Pro
ohodnocení vlivu interferencí se vyjadřuje poměr mezi
výkonovou úrovní užitečného signálu a výkonovou úrovní
interferencí. Tento podíl se označuje C/I (Carrier to
Interference) [1-12].
K interferenci typu Near-Far Effect dochází u základnové
stanice, která přijímá signály s různými úrovněmi. Příkladem
může být příjem od dvou (i několika) různě vzdálených
mobilních stanic d1 a d2, viz. obr. 1. V důsledku odlišných
útlumů šířením přijímá základnová stanice signály rozdílných
výkonových úrovní. Tento problém je ošetřen řízením výkonu
mobilních stanic, tzv. Power Control.

Obr.1 Interference Near-Far Effect

6

Při soft handoveru je signál dekódován v několika NodeB a
dále je směrován do RNC, kde jsou jednotlivé signály
kombinovány, viz. obr. 3.

Obr. 3 Soft handover

Jelikož jsou v tomto případě rádiové signály zpracovány
paralelně, stejně tak jak je tomu při makrodiverzitním příjmu,
je datový přenos bezpečnější, a to vede ke snížení chybovosti
BER (Bit Error Ratio). Z tohoto důvodu může být snížena
úroveň vyzařovaného RF signálu mobilní stanice UE a
současně tak bude dodržen požadavek na maximální chybovost
BER. Snížení vyzařovaného výkonu UE dále vede ke snížení
celkové interference v buňce.

Obr. 2 Význam makrodiverzitního příjmu

S makrodiverzitním příjmem rovněž souvisí i dělení NodeB
do skupin (set). Dělení je prováděno na základě kritérií
(vlastností rádiového kanálu).
•

Active Set je definován jako seznam NodeB, přes
které UE aktivně komunikuje. Skrz každou buňku
má UE přidělen DPCH.

•

Monitored Set (Neighbour Set) - buňky, které
nejsou v active set. Jsou zařazeny do tzv.
CELL_INFO_LIST seznamu .

•

Detected Set - buňky, které nejsou v
CELL_INFO_LIST seznamu ani v Active Set.

Ve směru od NodeB k UE je situace poněkud odlišná. Data
z UTRAN jsou duplikována v RNC a jsou dále směrována do
jednotlivých NodeB, které obsluhují UE při soft handoveru.
Každý NodeB používá odlišný skramblovací kód. UE tyto
signály zpracovává, dekóduje a kombinuje. Stejně tak jako při
uplinku i výkon jednotlivých NodeB v downlinku může být
snížen díky principu makro diverzity. Na druhou stranu
zvýšení počtu fyzických cest ve směru k UE má za následek
zvýšení interference v downlinku. Proto je nutné při plánování
sítě uvažovat kompromis mezi nárůstem interference v
downlinku a ziskem plynoucí z makro diverzity [1-12].

Makrodiverzitního příjmu se s výhodou využívá i při
handoveru [1-12].
IV.

HANDOVER

Handover je jedním z klíčových rysů sítě UMTS FDD,
který zaručuje nepřerušovaný přenos dat při přechodu z jedné
buňky do druhé a dokáže zlepšit celkovou výkonnost sítě ve
smyslu kapacity a pokrytí. Parametry jako kapacita a pokrytí
jsou v síti UMTS vzájemně svázány interferencí. Nárůst
interference způsobené větším počtem aktivních uživatelů v
buňce má za následek zmenšení hranice samotné buňky. Pro
snížení hranice interference v uplinku je použita
makrodiverzita. Makrodiverzitního příjmu se s výhodou
využívá i při handoveru v UMTS, kdy nedochází k nějakému
fyzickému přepnutí mezi dvěma buňkami, ale mění se pouze
počet buněk, ke kterým je UE aktuálně připojen. Pro takový
typ handoveru byl přijat název soft handover.

Novým typem handoveru, který se používá v UMTS, je
Softer Handover. Tento typ se používá na rozhraní dvou
sektorů v rámci jednoho NodeB.
Dále rozlišujeme handovery na:
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•

Intra-mode - nejběžnější handover, může být
typu soft handover, softer handover nebo hard
handover. Hard handover souvisí s intra-frequency
(handover mezi stejnými nosnými frekvencemi) a
inter-frequency (handover mezi dvěma různými
frekvencemi, UE je nutné během handoveru
přeladit na novou frekvenci).

•

Inter-system - někdy také Inter RAT (Radio
Access Technology) - handover mezi UMTS a
GSM, případně dalšími technologiemi.

•

žádná sousední NodeB či NodeB v Active/Monitored Set s
dostatečnou RSSI a Ec/No, na kterou by mohlo dojít k IntraMode handoveru.

Inter-mode - handover mezi UMTS-FDD a
UMTS-TDD.
V. MĚŘENÍ PRO HANDOVER

Handover je procedura, která je řízená kontrolérem (RNC).
Hlavním rozhodovacím kritériem pro vykonání handoveru je
hodnota parametru Ec/Io, která zjednodušeně vyjadřuje poměr
přijímaného signálu z pilotního kanálu vůči vůči součtu signálů
ostatních buněk. V dedicated režimu cell_DCH si proto UE
kontinuálně měří tyto úrovně a reportuje je skrz P-CCPCH
směrem k síti, potažmo k RNC. Pokud je UE připojena k více
NodeB (v případě makrodiverzitního příjmu), reportuje se
Ec/Io pro každou buňku zvlášť v Active Set i Monitored Set
[1-12].

Obr. 4. Vytváření mezer (gaps) v Compressed Mode}

UE zasílá tzv. Measurement Report k NodeB potažmo k
RNC, který na základě zjištění uvedeného stavu tento
vyhodnotí a pokud hodnoty poklesnou pod určitý práh
(threshold), přikáže zahájení měření okolních GSM buněk
pomocí
zprávy
measurementControl
(measurementCommand
setup:
interRATMeasurement) skrz vyhrazený logický kanál
DCCH (Dedicated Control Channel). Samotný Compressed
Mode se skládá z několika fází (viz. obr. 5.)

V praxi se tedy jedná o to, do jaké skupiny bude buňka
zařazena. Splňuje-li Ec/Io limitní hodnoty pro zařazení do
Active Set, RNC ji tam zařadí. V opačném případě zůstane v
Monitored Set.
Hodnotu parametru Ec/Io lze vypočítat jako:

•

UE odečítá hodnotu \textit{RxLev} od GSM
buněk,
které
obdržel
v
seznamu
measurementControl(interRATCellIn
foList),

•

interRATCellInfoList obsahuje u každé
buňky identifikátory NCC (Network Color Code),
BCC (Base Station Color Code), ARFCN
(Absolute Radio Frequency Channel Number) a
použité frekvenční pásmo,

•

UE provádí prostupně synchronizaci pomocí SCH (Synchronization Channel) ke všem
uvedeným buňkám dle ARFCN,

•

UE dekóduje identifikátor BSIC příslušné GSM
buňky,

•

UE ověřuje shodu identifikátoru BSIC se
seznamem a spolu s hodnotou RxLev toto
reportuje k NodeB (opět ve zprávě Measurement
Report,

•

RNC ve spojení s GSM BSS zahajuje vlastní
Inter-System
handover
(skrz
zprávu
handoverFromUTRANCommand_GSM
na
konkrétní GSM buňku,

•

zpráva handoverFromUTRANCommand\_GSM
obsahuje konkrétní hodnoty k identifikátorům
ARFCN, NCC, BCC, TA, Power Control, číslo
kanálového intervalu apod.

•

před samotným přepojením na konkrétní GSM
kanál a timeslot musí proběhnout časová
synchronizace,

•

UE dokončuje handover
Handover_Complete.

Ec RSCP
=
IO
RSSI
kde:
•

RSCP (Received Signal Code Power) je přijímaný
výkon oproti kanálu CPICH. Udává se ve, popř.
přepočtem v dB.

•

RSSI (Received Signal Strength Indication) je
přijímaný výkon na celém 5 MHz spektru. Skládá
se z jednotlivých komponentů, které tvoří veškerý
výkon od servisní buňky a všech okolních buněk.

Výsledná hodnota je bezrozměrná nebo častěji po přepočtu
udávána v dB.
VI.

COMPRESSED MODE

V případě Inter-system handoveru je nutno z důvodu jeho
korektního průběhu měřit parametry rádiového kanálu jiných
technologií. Ve WCDMA systémech je umožněno toto měření
provádět pomocí speciálního kompresního módu tzv.
Compressed Mode. V případě, že je UE v kompresním módu,
využívá jen část rámce WCDMA na rádiovém rozhraní. Obsah
WCDMA rámce je komprimován na menší části za účelem
vytvoření mezer, tzv. gap, ve kterém je UE schopno měřit
oproti jiným technologiím, viz. obr. 4. Komprimace lze
dosáhnout různými metodami:
•

Snížením přenosové rychlosti z vyšších vrstev.
Vyšší vrstvy musí být informovány o zahájení
Compressed Mode.

•

Zvýšením přenosové rychlosti změnou SF. Např.
použitím SF=64 namísto SF=128 zdvojnásobíme
užitečnou přenosovou rychlost.

Důvodem pro zahájení kompresního módu a potažmo
Inter-System handoveru je limitní hodnota RSSI a Ec/No od
NodeB, ke které je UE připojen. Zároveň platí, že neexistuje
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posláním

zprávy

TPC (Transmit Power Control) příkazů, které se posílají v
downlink DPCCH rámci.
Celý proces funguje tak, že si NodeB na základě PILOT
bits (obsaženy v uplink DPCCH rámci) měří parametr SIR
(Signal to Interference Ratio) od jednotlivých UE. NodeB se
pak na základě této hodnoty rozhoduje, zda-li mobilnímu
telefonu přikáže snížit nebo zvýšit výkon. Frekvence měření a
zasílání příkazů tzv. TPC_cmd je 1500 krát za sekundu.
NodeB se rozhoduje na základě nominální hodnoty
SIR_target. Pokud je SIR_est > SIR_target}, pak
je v příkazu TPC_cmd přenášena 0. Pokud je SIR\_est <
SIR_target, pak je v příkazu TPC_cmd přenášena 1, viz.
obr. 6.

Obr. 6 Princip řízení výkonu Fast Closed Loop

Existují dva algoritmy, jakým způsobem UE dle
hodnoty v TPC_cmd snižuje nebo zvyšuje výkon. Použití
daného algoritmu je předmětem vyšších vrstev v tzv.
\texttt{PowerControlAlgorithm.

Obr. 5 Proces spojení Inter-System handoveru

1. algoritmus
Na základě každého TPC_cmd UE mění vysílací výkon.
Jeho konkrétní hodnota je záležitostí implementace v mobilní
síti, běžně je to 1 dB.

VII. POWER CONTROL
Širokopásmové rušení, které v systému UMTS generují
ostatní uživatelé vůči jednomu uživateli hraje klíčovou roli při
příjmu užitečného signálu. Pokud je v oblasti buňky příliš
vysoká úroveň rušení (interferencí), tak je komunikace mezi
UE a NodeB velmi omezená nebo dokonce nemožná. Systém
UMTS proto zahrnuje několik mechanismů, které mají
celkovou úroveň interferencí minimalizovat.

2. algoritmus
Pokud 5 po sobě příchozích TPC_cmd je v 0, tak je
vysílací výkon snížen o 1 dB.
Pokud 5 po sobě příchozích TPC_cmd je v 1, tak je
vysílací výkon zvýšen o 1 dB.

Jeden z významných mechanismů je regulace vysílaného
výkonu jednotlivých uživatelů, tedy UE. Mechanismy řízení
výkonu se označují Power Control. Sekundárním přínosem
Power Control je zajišťování požadované kvality spojení,
minimalizace Near-Far efektu a zvýšení životnosti baterií UE.
Existuje několik typů Power Control, v následujích kapitolách
si popíšeme jejich vlastnosti [1-12].

Jinak není vysílací výkon měněn.
Power Control je řešen i ve směru downlink. Filozofie je
stejná, jako pro uplink směr, tj. UE si měří SIR oproti PILOT
bits přenášených v downlink DPCCH. Dále generuje
TPC_cmd, které posílá v uplink DPCCH. NodeB na základě
této hodnoty snižuje nebo zvyšuje vysílací výkon v
DPCCH/DPDCH.

A. Fast Closed Loop
Fast Closed Loop }(někdy jako Inner Loop Power Control
(ILPC) je tzv. rychlá uzavřená smyčka, kdy je výkon uplink
směru řízen ze strany NodeB. V případě makrodiverzitního
příjmu se na řízení podílí i RNC. Výkon UE je řízen pomocí

B. Closed Loop
Closed Loop (někdy jako Outer Loop Power Control
(OLPC) je tzv. uzavřená smyčka, kde se na řízení tohoto typu
Power Control podílí RNC. Closed Loop se snaží reflektovat
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změny v rádiovém kanále vlivem úniků a mnohacestného
šíření. RNC si měří hodnotu BLER (Block Error Rate) na
základě CRC (Cyclic Redundancy Check) kódu, kterým je
opatřen každý Transport Block než se mapuje do fyzického
kanálu. Pokud hodnota BLER poklesne pod danou mez, RNC
zasílá směrem k NodeB tzv. SIR_target_adjustment, kterým
přikáže zvýšit hodnotu SIR_target, viz. obr. 7.
SIR_target_adjustment je zasílán k NodeB cca 100
krát za sekundu. Filozofie předávání TPC_cmd zůstává stejná.

Obr. 7 Princip řízení výkonu Closed Loop

C. Open Loop
Open Loop je nejjednodušší typ Power Control
mechanismu. Používá se při procedurách spojených s
přihlašováním do sítě skrz RACH, kdy ještě není vytvořen
zpětný kanál pro měření SIR a potažmo pro přenos TPC_cmd.
Nejdůležitější fází je nastavení počátečního vysílacího výkonu.
Ten se odvíjí od přijímací úrovně na straně UE.
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Kryptografické zabezpečení systémů SCADA
Karel Burda
VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, e-mail: burda@feec.vutbr.cz
Abstrakt—Pro systémy dispečerského řízení a sběru dat (systémy
SCADA) existuje poměrně málo známý standard IEEE P1711,
který definuje kryptografické zabezpečení uvedeného typu
systémů. Obsahem tohoto článku je stručný popis principu
kryptografického zabezpečení podle zmiňovaného standardu.
Klíčová slova-kryptografie; SCADA

I.

II.

Pro kryptografické zabezpečení komunikace systémů
SCADA je ve standardu IEEE P1711 navržen protokol SSPP
(„Serial SCADA Protection Protocol“). Architektura protokolu
SSPP (viz obr. 2) sestává ze tří vrstev:

ÚVOD

Standard IEEE P1711 [1] řeší kryptografické zabezpečení
systémů dispečerského řízení a sběru dat (tzv. systémy
SCADA – „Supervisory Control And Data Acquisition“).
Všechny systémy uvedeného typu využívají k přenosu dat
obecně nějaký typ sběrnice (např. typ RS-485). Ke sběrnici
(„Serial line“) jsou připojeny buď dvě stanice, což odpovídá
dvoubodovému spoji, nebo častěji více stanic. V případě tří a
více připojených stanic (viz obrázek níže) jedna určená stanice
řídí provoz na sběrnici metodou požadavek – odpověď. Řídící
stanice se nazývá Klient (někdy též „Master“) a řízené stanice
se nazývají Servery („Slave“). Klient podle požadavků aplikace
odesílá požadavky, které pro daný Server obsahují buď nějaký
dotaz, nebo naopak příkaz. Stanice typu Server mohou po
sběrnici vysílat pouze v bezprostřední odpovědi na požadavek
od Klienta. Tyto odpovědi obsahují buď dotazovanou
informaci nebo potvrzení o provedení příkazu.

KRYPTOGRAFICKÉ ZABEZPEČENÍ SYSTÉMŮ SCADA

•

relační,

•

transportní,

•

linková.

Obr. 2: Třívrstvá architektura protokolu SSPP.

Relační vrstva umožňuje sdílení sběrnice různými relacemi
(tzv. multiplexování). Lze tak například vysílat zprávy
aplikačního protokolu (jedna relace) a přitom mezi nimi vysílat
také zprávy ke konfiguraci stanic (jiná relace). Podřízená
transportní
vrstva zajišťuje samotné
kryptografické
zabezpečení zpráv jednotlivých relací a linková vrstva definuje
linkové rámce.
V relační vrstvě jsou definovány následující typy relací:

Obr. 1: Sběrnice pro systémy SCADA.

Sběrnice zajišťuje pro aplikace spuštěné ve stanicích služby
fyzické vrstvy, tj. službu přenosu symbolů. Těmito symboly
jsou obvykle buď sedmibitové znaky abecedy ASCII nebo
osmibitové bajty.
Aplikace ke vzájemné komunikaci využívají nejčastěji
protokoly:
•

Modbus,

•

RP-570,

•

Profibus,

•

Conitel,

•

IEC 60870-5-101,

•

IEC 60870-5-104,

•

DNP3.

•

ESTABLISHMENT,

•

DATA.

•

MANAGEMENT,

•

BROADCAST,

•

MANAGEMENT_BROADCAST.

Relace typu ESTABLISHMENT slouží ke sjednání
ostatních typů relací a ke sjednání kryptografických parametrů
(zejména klíčů) těchto relací. Relace typu DATA je určena k
přenosu zpráv použitého aplikačního protokolu (např.
protokolu Modbus). Relace typu MANAGEMENT slouží k
přenosu zpráv pro správu jednotlivých zařízení systému
SCADA (např. ke vzdálené konfiguraci těchto zařízení).
Relace typu BROADCAST je předurčena ke všesměrovému
přenosu (tj. k současnému přenosu všem Serverům na sběrnici)
rámců aplikačního protokolu (např. protokolu Modbus) a relace
MANAGEMENT_BROADCAST slouží ke všesměrovému
přenosu zpráv pro správu zařízení systému SCADA
Transportní vrstva protokolu SSPP zapouzdřuje a
kryptograficky zabezpečuje zprávy jednotlivých relací. Ke
kryptografickému zabezpečení [2] jsou v protokolu SSPP
standardizovány různé kryptografické kombinace. Pro relaci
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typu ESTABLISHMENT je určena kombinace, kdy se
šifrování uskutečňuje blokovou šifrou AES v režimu CBC a
k pečetění se používá technika HMAC s hešovací funkcí SHA256. Pro jiné typy relací lze využít stejnou kombinaci, nebo si
sjednat kombinaci jinou. V současné době je standardizován
algoritmus AES s délkou klíče 128 bitů a to v režimu provozu
CTR („Counter mode“), CBC („Cipher Block Chaining“), nebo
PE („Position Embedding“). Pro výpočet pečeti je zatím
povolen jen algoritmus HMAC s hešovací funkcí SHA-256.
Základní datovou jednotku transportní vrstvy budeme
nazývat segment. Jeho struktura je uvedena na obrázku níže.

Obr. 3: Struktura segmentu v transportní vrstvě protokolu SSPP.

segmentu přijímač rozezná na základě dvojice znaků (ESC,
SOT). Poté následuje zápatí, což je pečeť přijímaného
segmentu. Konec pečeti a tedy zároveň konec segmentu
umožňuje přijímači identifikovat dvojice znaků (ESC, EOM).
Všechny vymezovací dvojice znaků (ESC, SOM), (ESC, SOT)
a (ESC, EOM) se pochopitelně mohou také vyskytnout mezi
daty záhlaví, těla, či zápatí. Tato možnost je eliminována
vysílačem stanice, který je povinen v takovémto případě při
výskytu znaku ESC následovaného některým ze znaků ESC,
SOM, SOT nebo EOM vložit před tuto dvojici navíc znak
ESC. Přijímač pak jednoduše každou dvojici (ESC, ESC)
nahradí jediným znakem ESC. Tím se zajistí, že kombinace
(ESC, SOM), (ESC, SOT) a (ESC, EOM) se mohou
vyskytnout jen jako vymezovací dvojice začátků nebo konců
linkových rámců a jako vymezovací dvojice jednotlivých částí
transportního segmentu.

Z obrázku vidíme, že segment sestává ze tří částí:
•

záhlaví,

•

tělo,

•

zápatí.

Struktura záhlaví je následující:
•

typ zprávy (1 B): např. DTA, OPN, ACK, BEG, CLS,
ERR (viz dále),

•

cílová adresa (2 B),

•

zdrojová adresa (2 B),

•

identifikátor relace (1 B),

•

unikát (2 až 14 B): unikátní číslo zprávy v dané relaci
(obvykle pořadové číslo zprávy).

V poli Tělo se nachází buď zašifrovaná, nebo nezašifrovaná
zpráva dané relace (obvykle zpráva aplikačního protokolu jako
je Modbus) a v poli Zápatí je uvedena pečeť celého segmentu
SSPP. K transportní vrstvě se detailněji vrátíme později.
Linková vrstva definuje linkový rámec, ve kterém je
zapouzdřen segment transportní vrstvy. K určování začátků a
konců linkových rámců a k oddělování jednotlivých částí
linkového rámce je zapotřebí, aby provozovatel systému v
rámci abecedy znaků ASCII nebo osmibitových bajtů definoval
následující oddělovací znaky:
•

ESC = Escape,

•

SOM = vybraný znak s významem začátek zprávy
(„Start Of Message“),

•

SOT = vybraný znak s významem začátek zápatí
(„Start Of Trailer“),

•

EOM = vybraný znak s významem konec zprávy
(„End Of Message“).

Z níže uvedeného obrázku vidíme, že dvojice znaků (ESC,
SOM) oznamuje přijímači začátek záhlaví a tedy i zároveň
začátek přenášeného segmentu. Záhlaví segmentu má předem
známou strukturu a tak je přijímač schopen z počtu doposud
přijatých bajtů určit rovněž začátek těla segmentu. Konec těla

Obr. 4: Vymezování základních částí segmentu.

Nyní si můžeme vysvětlit kryptografické řešení protokolu
SSPP. V tomto protokolu se využívá výhradně symetrická
kryptografie. Správa klíčů je řešena následovně. Podle svého
kryptografického účelu jsou klíče klasifikovány na:
•

šifrovací,

•

pečetící.

Šifrovací klíče slouží k šifrování, respektive dešifrování
těla transportního segmentu a pečetící klíče jsou určeny
k vytvoření, respektive ověření pečeti transportního segmentu.
Podle doby platnosti klíčů jsou rozeznávány:
•

statické klíče,

•

dynamické klíče.

Statické klíče jsou trvale platné klíče, které umožňují
sjednávat klíče dočasně platné (tzv. dynamické). Statické klíče
se používají pouze u relace typu ESTABLISHMENT a do
stanic se vkládají ručně. Dynamické klíče se používají k
zabezpečení transportních segmentů všech ostatních typů
relací, přičemž každá relace má svoji dvojici šifrovací –
pečetící klíč.
Jak již bylo uvedeno k ustanovení dynamických klíčů se
využívá relace typu ESTABLISHMENT. V jejím rámci se
používají zprávy typu OPN, ACK a BEG (viz dále). Všechny
tyto zprávy jsou zašifrovány šifrou AES v režimu CBC a
opatřeny pečetí typu HMAC vytvořenou hešovací funkcí SHA256. K šifrování a pečetění jsou použity statické klíče a
v záhlaví segmentů jsou přenášeny unikáty U o délce 112 bitů.
Unikáty každý segment individualizují z hlediska výpočtu
pečeti i z hlediska šifrování. Například v režimu CBC se
zašifrováním unikátu U ze záhlaví segmentu získává
inicializační vektor IV pro zašifrování zprávy v těle segmentu.
Výměnu zpráv v relaci ESTABLISHMENT ilustruje obr. 5.
Zprávu OPN („Open“) odesílá Klient. Zašifrovaná zpráva
je umístěna v těle příslušného segmentu a obsahuje informace
o sjednávaných relacích a také nabídky kryptografických
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kombinací pro zabezpečení těchto relací. V záhlaví segmentu
se nachází adresa odesílajícího Klienta ADDRK, adresa Serveru
ADDRS a unikát UOPN. Celý segment je opatřen pečetí, která je
umístěna v zápatí segmentu. Server z adresy uvedené v záhlaví
segmentu zjistí, že zpráva je určena jemu. Kontrolním
výpočtem ověří správnost pečeti, dešifruje tělo segmentu a
získá tak zprávu OPN. Na jejím základě vytvoří zprávu ACK
(„Acknowledge“), ve které uvede jaké z nabízených relací
akceptuje a které kryptografické kombinace pro zabezpečení
jednotlivých relací z nabídku Klienta vybral. Do zprávy ACK
ještě pro kontrolu uvede unikát UOPN, zprávu zašifruje a umístí
ji do těla příslušného segmentu. Do záhlaví segmentu uvede
adresu odesílajícího Serveru ADDRS, adresu Klienta ADDRK a
unikát UACK. Pro záhlaví a tělo segmentu vypočítá pečeť,
kterou umístí do zápatí segmentu a segment odešle. Klient
postupuje analogicky. V případě, že je vše v pořádku Klient
odešle zprávu typu BEG („Begin“), ve které pro kontrolu
uvede unikáty předchozích zpráv OPN a ACK. Součástí
zašifrované zprávy BEG jsou dočasné šifrovací a pečetící klíče
pro jednotlivé sjednané relace. Po doručení a kontrole zprávy
BEG mají Klient i Server sjednány potřebné relace a
dohodnuty i kryptografické klíče pro zabezpečení těchto relací.

Obr. 5: Výměna zpráv v rámci relace ESTABLISHMENT.

Nyní si můžeme fungování protokolu SSPP shrnout. Na
počátku mají všechny stanice na sběrnici přidělenu unikátní
SSPP adresu a v každém i-tém Serveru je bezpečně uložen jak
šifrovací klíč (EEKi), tak i pečetící klíč (EPKi) pro relaci
ESTABLISHMENT. Klíče EEKi a EPKi pro každý Server jsou
známy i stanici Klient.
Klient postupně generuje pro relaci typu DATA s každým
i-tým Serverem dočasný šifrovací klíč DEKi a pečetící klíč
DPKi. Pomocí zpráv relace ESTABLISHMENT (viz výše)
sjedná s daným Serverem kryptografickou kombinaci pro tuto
relaci a předá mu klíče DEKi a DPKi. Od tohoto okamžiku si
Klient a příslušný Server mohou po sběrnici bezpečně předávat
data aplikací.

Na závěr této části je vhodné ještě zdůraznit význam
unikátů zpráv. Unikáty jsou obvykle pořadová čísla zpráv
sjednávané relace. Tato čísla musí být po dobu platnosti klíče
unikátní, tj. po využití všech možných hodnot unikátů je daná
relace zrušena a musí být sjednána relace nová. V rámci
sjednání nové relace se sjednají i nové klíče. Unikáty slouží k
ochraně zpráv před jejich opakováním. Útočník může například
v čase t1 zachytit zprávu Z1 s unikátem U1 a z reakce přijímací
stanice může zjistit o jaký příkaz se jednalo (například otevření
dveří). Pokud by útočník chtěl dosáhnout stejného chování
stanice v čase t2, tak by se mohl pokusit zprávu Z1 zopakovat.
Stanice však na tento příkaz nebude reagovat, protože v čase t2
očekává zprávu s unikátem U2, jehož hodnota je větší než U1
opakované zprávy. Útočník by sice teoreticky mohl ve zprávě
Z1 změnit hodnotu unikátu na U2, ale pro takto pozměněnou
zprávu nebude schopen vypočítat správnou hodnotu pečeti P,
protože nezná správný pečetící klíč. Tím se eliminuje možnost
útoku opakováním zpráv.
III.

ZÁVĚR

Celkově lze konstatovat, že protokol SSPP kromě
kryptografického zabezpečení zpráv aplikačních protokolů
v systémech typu SCADA řeší i služby relační a linkové vrstvy
komunikační architektury OSI. Relační vrstva je dána definicí
relací, což prakticky umožňuje běh více aplikací současně (běh
samotné aplikace pro kterou je systém SCADA vybudován, ale
i aplikace pro správu klíčů). Linková vrstva je určena definicí
oddělovacích znaků, což současně zajišťuje definici začátků a
konců linkových rámců.
Z kryptografického hlediska je protokol SSPP protokol,
který je založen na symetrické kryptografii. Kromě zajištění
autentičnosti zpráv nabízí i možnost zajištění jejich důvěrnosti.
Autentičnost zpráv je zajišťována technikou HMAC (hešovaný
autentizační kód zpráv) a důvěrnost je zajišťována blokovou
šifrou v režimu CBC, CTR nebo PE.
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Abstrakt — Článek popisuje stávající způsob praktické výuky
povinného předmětu Teorie sdělování, který je vyučován
v magisterském studijním programu Telekomunikace a
informatika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních
technologií Vysokého učení technického v Brně. Podrobněji se
pak článek věnuje nově navrženému generátoru pro laboratorní
úlohu na téma kvadraturní modulace, který splňuje inovované
požadavky na univerzální a robustní řešení.

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0062 "Společné aktivity VUT a
VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných
akreditovaných kurzů ICT" je plánována inovace laboratorních
přípravků, spočívající zejména v posílení odolnosti jejich
konstrukce a doplnění nových funkcí, které rozšíří možnosti
měření.
TABULKA I.

Klíčová slova — Teorie sdělování; laboratorní přípravky;
modulace; QAM modulátor; laboratorní cvičení

I.

ÚVOD

Při výuce předmětů na Fakultě elektrotechniky a
komunikační techniky VUT v Brně je kladen hlavní důraz na
provázanost cvičení s obsahovou náplní přednášek, kde by
daná látka měla být nejdříve důkladně teoreticky rozebrána a
vysvětlena a teprve až následně prakticky ověřena pomocí
experimentů v laboratoři. To v praxi znamená, že aby měla
laboratorní cvičení požadovaný didaktický efekt, musí studenti
pracovat jen na úlohách zaměřených na praktické ověření látky
již probírané na přednáškách, nejlépe na přednášce
bezprostředně předcházející. To však klade vysoké nároky na
přístrojové a materiální vybavení laboratoří, kde musí existovat
dostatečný počet stejných měřicích pracovišť, na kterých se
všichni studenti věnují totožné úloze. Tento systém praktické
výuky je již zaveden v laboratorních cvičeních předmětu
Teorie sdělování [1]. Výuka tohoto předmětu probíhá
v magisterském studijním programu Telekomunikační a
informační technika. Studenti by v tomto předmětu měli získat
poznatky o analogových, digitálních a impulsových
modulacích, o funkcích jednotlivých dílčích bloků obecného
komunikačního systému a o principech a používaných
technikách nejmodernějších systémů pro přenos dat.
II.

ORGANIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY TEORIE SDĚLOVÁNÍ

Při tvorbě scénářů praktické výuky (viz tab. I) jsme se
orientovali na kombinaci sestavování částí komunikačních
systémů z jednoduchých dílčích bloků, reálných měření na
těchto systémech a počítačových simulací v prostředí MatlabSimulink s cílem zvýšení názornosti výuky a umožnění lepšího
pochopení funkcí bloků komunikačních systémů. Laboratoř je
dostatečně vybavena přístroji, které umožňují současné měření
celkem na 8 měřicích pracovištích. Plynulost měření je však
bohužel silně narušována nedostatkem přípravků, které jsou i
přes částečné vylepšení v minulých letech ještě stále málo
robustní a poměrně často u nich proto dochází k poruchám
v důsledku nekorektního zacházení. V rámci řešení projektu

LABORATORNÍ CVIČENÍ

Téma

Obsah

1

Časové průběhy a
spektra základních
signálů.

Ukázky časových průběhů, kmitočtových
spekter a hlavních parametrů základních
periodických signálů. Seznámení s ovládáním
generátoru Agilent 33220A a osciloskopu
Tektronix TDS 2002.

2

Metody snižování
pravděpodobnosti
chybného příjmu.

Ověření závislosti bitové chybovosti na odstupu
signál/šum. Metody snižování pravděpodobnosti
chybného příjmu.

3

Kódování dat pro
přenos.

Porovnání průběhů a parametrů základních
linkových kódů.

4

Skrambler a deskrambler.

Seznámení s principem a účely skramblování.
Ověření vztahu mezi modulační rychlostí a
minimální šířkou pásma přenosového kanálu.

5

Základní klíčovací
techniky.

Ukázky amplitudového a kmitočtového
klíčování. Měření základních parametrů
klíčovaných signálů.

6

Kvadraturní
modulace.

Demonstrace fázového klíčování a QAM modulace.

III.

KONSTRUKCE PŘÍPRAVKU PRO KVADRATURNÍ
MODULACE

Generátor kvadraturně modulovaných signálů, umožňuje
studentům pochopit funkce jednotlivých bloků modulátoru
díky zobrazení dílčích vstupních a výstupních signálů na
osciloskopu. Blokové schéma celého přípravku je na obr. 1.
Řídicí jednotkou (MCU) je 8bitový mikrokontrolér ATmega16
(Atmel) s 16 kB programovou pamětí typu Flash, pracující
s taktovacím kmitočtem 16 MHz [2]. K němu je připojeno
6 ovládacích tlačítek (BTN), podsvětlený, maticový (4x16
znaků) LCD zobrazovač MC1604B-SYL s řadičem HD44780
a dva 8bitové D/A převodníky DAC0832 použité podle
výrobcem doporučeného zapojení [3] pro vytváření bipolárních
PAM signálů ve větvích I a Q. Výsledný kvadraturně
modulovaný signál (QAM) je získán součtem dílčích
amplitudově modulovaných signálů IAM a QAM z analogových
násobiček AD633 ve větvích I a Q. Tyto integrované obvody
jsou podle zapojení doporučeného výrobcem [4] použity i
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v konstrukci kvadraturního oscilátoru (OSC), který generuje
dvě harmonické nosné, vzájemně posunuté o 90°. Generování
dat mikrokontrolérem je synchronizováno s nosnými signály
z kvadraturního oscilátoru pomocí bloku pro spouštění
vnějšího přerušení (TRG). Pro lepší zobrazení všech signálů na
osciloskopu je totiž žádoucí, aby symbolová rychlost byla
celistvým násobkem nosného kmitočtu. Tento problém je
řešen tak, že signál z oscilátoru (sinus nebo cosinus) je veden
do komparátoru, kterým je detekován průchod nulovou úrovní
napětí. Programový kód přerušení pak řídí synchronní
generování dat, tvořících jednotlivé signálové prvky.

Kvůli impedančnímu přizpůsobení a ochraně vnitřních
obvodů proti přetížení jsou generované signály připojeny k
výstupním svorkám přes sledovače napětí. V případě poruchy
je tedy možno snadno vyměnit pouze poškozený integrovaný
obvod s operačními zesilovači nebo celou desku výstupního
modulu. Přípravek je zkonstruován pro napájení ze
symetrického zdroje bezpečného napětí o velikosti ± 12 V.
Proti přepólování nebo přepětí jsou vnitřní obvody chráněny
diodami resp. transily.

Obrázek 3.

IV.

Obrázek 1.

Blokové schéma přípravku pro kvadraturní modulace

Při návrhu přípravku bylo důležité splnit vysoké nároky na
celkovou odolnost konstrukce proti poškození nešetrnou
manipulací ze strany studentů. Z předchozích zkušeností je
nám známo, že k poruchám dochází hlavně kvůli chybnému
zapojení přípravku do měřené sestavy nebo kvůli nesprávnému
ovládání. Koncepce návrhu musí umožnit snadnou detekci
poškozených obvodů a jejich rychlou opravu. Z tohoto důvodu
nebyly použity SMD součástky a všechny integrované obvody
jsou zasazeny v paticích. Čtyři desky plošných spojů jsou
přišroubovány do standardní plastové krabičky o rozměrech
45x190x138 mm (viz obr. 2) a navzájem propojeny pomocí
plochých vodičů a konektorů (viz obr. 3).

Vnitřní uspořádání přípravku

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Pomocí přípravku lze snadno generovat signály BPSK,
QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM a 64QAM. Kmitočet nosné je
pevně nastaven na 10 kHz a není možné jej měnit. Symbolovou
periodu je možno volit jako celistvý násobek periody nosné,
maximálně však může být dlouhá 2 ms. Této hodnotě odpovídá
nejmenší možná modulační rychlost 500 Bd (maximální je
10 kBd). Podle symbolové periody a celkového počtu stavů
zvolené modulace se automaticky mění doba trvání
jednotlivých bitů. Ty mohou být mikrokontrolérem generovány
pseudonáhodně nebo je možno manuálně nastavit až 40bitovou
opakující se sekvenci. Pro rychlou volbu modulace a bitové
sekvence lze vybrat některé z 11 uložených přednastavení.

Obrázek 4.

Obrázek 2.

Celkový pohled na přípravek

Vektorový diagram 8PSK

Amplitudy jednotlivých výstupních signálů jsou pevně
nastavené a pohybují se v rozmezí od 530 mV do 5,2 V.
Pomocí osciloskopu si studenti mohou jednoduše zobrazit
například bitový tok zdrojových dat, vektorový diagram
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zvolené modulace (viz obr. 4), její časový průběh (viz obr. 5)
nebo průběh dílčích signálů v I a Q kanále. Probíhá rovněž
návrh doplňkového přípravku – pásmové propusti, kterým bude
modelován vliv přenosového kanálu na zkreslení
modulovaného signálu. Pomocí osobního počítače s kartou
s A/D převodníky a softwarem Matlab si pak studenti budou
moci vyzkoušet také digitalizaci, ekvalizaci a demodulaci
signálu.

Tento nový přístup by měl výrazně zlepšit úroveň praktické
výuky povinného předmětu Teorie sdělování, jehož úspěšné
zvládnutí je důležitým předpokladem pro navazující studium.
Dostatečný počet kvalitních laboratorních přípravků,
modernizovaná měřicí pracoviště a názornější výukové
pomůcky zlepší zejména provázání teoretické a praktické
výuky, což studentům umožní snadnější a mnohem důkladnější
pochopení složitých principů a technik užívaných v nových
komunikačních systémech.
PODĚKOVÁNÍ
Článek vznikl za podpory projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/
28.0062 "Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření
obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT".
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VYHLEDÁVÁNÍ OPTICKÝCH KABELŮ
ZA POMOCI ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK
A GPS SYSTÉMU
Bc. Milan Čučka1, prof. Ing. Miloslav Filka, Csc.1
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12, Brno, e-mail: xcucka00@stud.feec.vutbr.cz
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12, Brno, e-mail: filka@feec.vutbr.cz
Abstrakt - Seznámení s metodou vyhledávání optických kabelů
pomocí EMS markerů a dále s technologií GPS. Využití lokátoru
markerů Dynatel 1420 EMS-iD, který vyrábí a má patentovanou
firma 3M. Seznámení s programem OpenWIG pracujícím na
mobilním telefonu Nokia 700.
Klíčová slova: Optický kabel, lokalizace optických tras, EMS
marker, OPENWIG, GPS.

I.

CÍLE LABORATORNÍ ÚLOHY

Seznámení s metodou vyhledávání optických kabelů
pomocí EMS markerů a dále s technologií GPS. Využití
lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD, který vyrábí a má
patentovanou firma 3M. Seznámení s programem
OpenWIG pracujícím na mobilním telefonu Nokia700.
II.

ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY

III.

TEORETICKÝ ÚVOD

Při vyhledávání optického vedení je nutné využít speciální
techniky, protože optický kabel ve vedení má speciální
vlastnosti. Kabel neobsahuje žádné metalické prvky a tím
pádem negeneruje žádné magnetické či elektrické pole, které
by bylo možné zachytit. Pro přenos informace je využit foton,
který je elektricky neutrální. Existuje několik metod, kterými je
možné jej vyhledat. Zavedení metalických prvků umístěných u
optické trasy, společné tažení metalického prvku v optickém
kabelu, případně využít EMS markery, které jsou na principu
rezonančního obvodu. Tento obvod je vybuzen hledačem z povrchu, takže elektronické markery nejsou závislé na zdroji.
EMS markery jsou vyráběny v různých barevných provedeních
a tvarech, které jsou specifické pro jejich využití [1].
A.

A. Pomocí GPS v mobilním telefonu NOKIA 700 A PROGRAMU
OPENWIG URčete výchozí bod trasy zadané od vyučujícího.
GPS ponechte po dobu průchodu trasy spuštěnou. Bude
pomÁHAT PŘI NAVIGACI TRASOU. PO DOsažení cílových
souřadnic GPS vygenERUJE KÓD, KTERÝ UVEDETE DO
PROtokolu. Ease of Use

PRINCIP LOKALIZACE MARKERU
Lokátor Dynatel 3M je využit k vysílání
vysokofrekvenčního signálu do markeru, který je uložen
pod zemí. Marker signál odráží zpět do lokátoru, který
podle zvukové signalizace či grafickým znázorněním
signalizuje polohu markeru [2].

B. Při průchodu Při průchodu trasou využijete lokalizační
systém 3M, který lokalizuje EMS markery. Každá trasa se
skládá z několika druhů markerů, jako jsou
telekomunikační, energetické a vodovodní.
C. Na dané trase lokalizujte markery, které signalizují trasu
vedení. A zakreslete je do příslušné mapy.
D. Do tabulky uveďte jednotlivá zesílení, signálovou odezvu,
hloubku uložení markerů.
E. Pokud trasa obsahuje iD marker, tak informace uložené v
iD markerech uveďte v tabulce.
F. Pokud trasa neobsahuje iD marker, lokalizujte marker
v blízkosti vchodu T10 a uložte informace do markeru.
Data která použijete pro naprogramování naleznete
v tabulce s názvem: data pro záznam do markeru.

Obrázek 1: Princip lokalizace markeru
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B. Popis lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD
Základní ovládání lokátoru zajišťují funkční tlačítka pod
displayem lokátoru. Jedná se o čtyři programová tlačítka.
Funkce tlačítka je zobrazena vždy na displeji nad
tlačítkem. Tyto funkce se mohou měnit v závislosti na
pracovním režimu lokátoru.
Popis funkčního panelu lokátoru Dynatel 1420 EMS-iD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zapnutí/Vypnutí
Hlasitost zvukové signalizace markeru - vypnuto,
nízká, střední, vysoká
Volba kontrastu displaye
Volba citlivosti přijímače
Sledovací režim markerů, potvrzení nastavení – OK
Menu - konfigurace přístroje, hodiny, jazyk, jednotky
hloubky, informace o markeru
Volba podsvícení displaye
Ikona hlasitosti reproduktoru
Ikona nabití baterie
Síla signálu markeru - odečet signálu přijímače
Sloupcový indikátor - grafické znázornění
přijímaného signálu
Hodnota zesílení - zobrazuje citlivost přijímače
Programová tlačítka přístroje, pohyb v menu, volby

Obrázek 3: Princip lokalizace markeru

D. Elektronické značky – EMS markery
Uvnitř markeru je uložen pasivní LC obvod. Markery jsou
pasivní antény bez vnitřních zdrojů napájení, které by se
musely nabíjet. Hledač markerů vysílá elektromagnetické
pole, které při zásahu markeru vybudí čip a ten vyšle
informaci o své poloze. Vnější obal markeru je vyroben
z polyetylenové skořepiny. Markery jsou vyráběny v různých
provedeních a barvách, které jsou specifické pro jejich využití.
Markery jsou vyráběny také s doplňkem iD. To znamená, že
marker navíc obsahuje štítek, kde je vytištěn kód iD markeru.
Jde o desetimístné číslo a speciální čip, který je spolu s
rezonančním obvodem uvnitř markeru. Čip slouží pro zápis
doplňujících informací o trase jako je vlastník, datum vzniku
trasy, použité technologie atd.. Tento čip také nepotřebuje
žádné napájení. Informace se do čipu zapisují pomocí lokátoru
EMS markerů [2].

E. Druhy markerů
Markery jsou při výrobě rozlišeny nejen podle barevného
provedení, ale také podle hloubky a způsobu uložení [2].


Ball marker

Ball marker je tvaru koule o průměru asi 11 cm a je možné
jej uložit až do hloubky 150 cm. Je využíván především v
úzkých příkopech. Ball marker má speciální konstrukci,
která je schopna vyrovnávat vodorovnou rovinu čipu bez
ohledu na způsob uložení pod zemí. V ball markeru je
směs propylenglykolu a vody, ve které LC obvod doslova
plave. Ball marker je vyráběn v několika barevných
provedeních dle způsobu použití [2].

Obrázek 2: Popis čelního panelu lokátoru

C. Odezva z markeru vzhledem k pozici hledače
Podle dosažené signálové odezvy z markeru je možné přesně
určit jeho pozici. [2]
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TABULKA I. Typy Ball markerů



Disc marker
Disc marker se neukládá do země, pokládá se na špatně
dostupná místa v lokalitách zarostlých vegetací,
v zásypech atd [2].

Obrázek 7: Mini marker

IV.


Mini marker

Tento marker má speciální konstrukci, u které je možné
uložení až do hloubky 180 cm a to i v hůře dostupné půdě.
Má paprsčitý tvar o průměru asi 20 cm. Tento tvar
napomáhá ke stabilizaci při jeho pokládání [2].

POPIS NAVIGACE NA MOBILNÍM TELEFONU NOKIA 700 A
PROGRAMU OPENWIG

Pro navigaci k výchozím souřadnicím simulované
inženýrské sítě a také pro navigaci po trase slouží GPS
navigace. Poskytuje doplňující informace o oblastech, kde
jsou uloženy markery a zajišťuje, aby při vyhledávání markerů
nebylo možné sejít z trasy. Při práci s programem OpenWIG
je nutná jistá schovívavost k přesnosti GPS navigace.Identify
the Headings
Spuštění navigace:
• zapněte mobilní telefon Nokia 700,
• spusťte program OpenWIG který je na hlavní obrazovce,
• programu OpenWIG dovolte používat data aplikace

Obrázek 4: Mini marker



poloha,

Near surface marker

• zvolte Start,

Tento marker se využívá především ke značení optického
vedení pod vozovkami či špatně dostupnými povrchy. Je
možné jej uložit přímo do asfaltu či betonu. Ukládá se do
hloubky 60 cm. Near surface marker je válcovitého tvaru o
délce 15 cm [2].

• povolte aplikaci spravovat uživatelská data,
• zvolte trasu zadanou od vyučujícího (TrasaA.gwc,
TrasaB.gwc, Tra-saC.gwc),
• řiďte se pokyny na obrazovce, pro ovládání programu
OpenWIG využívejte tlačítka na obrazovce (šipka, menu),
• při projití trasy si zapište kód vygenerovaný programem,
• trasu neukládejte,
• po skončení zkontrolujte stav baterie a pokud je v pořádku

Obrázek 5: Near surface marker



vypněte mobilní telefon, v opačném případě konzultujte s

Full range marker

vyučujícím.

Tento marker je využíván jako ochrana proti nakopnutí
optického vedení. Ukládá se do hloubky až 240 cm a jeho
průměr je asi 38 cm [2].

Obrázek 6: Full range marker

V.

ZPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY

Návod k měřícímu přístroji Dynatel 1420 EMS-iD je na
pracovišti. Před měřením v terénu si měřící přístroj prostudujte
a vyzkoušejte signálovou odezvu ball markerů, které jsou v
laboratoři. Vyzkoušejte si funkce: lokalizační mód jednoho
markeru, čtení dat z iD markeru, lokalizační mód dvou
markerů, měření hloubky markeru. Dále si vyzkoušejte práci s
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mobilním telefonem Nokia 700, kde je nainstalován program
pro GPS lokalizaci. Spusťte aplikaci OpenWIG a seznamte se s
její obsluhou. Dále nahrajte trasu, kterou vám sdělí vyučující.
Po těchto krocích je možné vyrazit do terénu. Lokalizační
oblast se nachází před vchodem do budovy Technická 10 děkanát Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.
A. Lokalizace markeru
Při vyhledávání markeru je nutné zvolit typ markeru, který
lokalizujete. Máte na výběr z několika druhů, ale v laboratorní
úloze využíváte především telekomunikačních markerů, které
jsou označené zkratkou TEL. Tyto markery mají oranžovou
barvu. Dále jsou využity markery pro značení silnoproudé
energetiky. Mají červenou barvu a jejich zkratka je PWR. Pro
výběr typu inženýrské trasy máte zapnutou hledačku a
stisknete tlačítko Locate a dále tlačítko Markr a cyklicky
volíte typ trasy. Při lokalizaci jednoho markeru musí být
značka Markr 2 v nastavení OFF. Pomocí tlačítek Gain Adjust
snižujete zesílení až do té doby, kdy se otevře sloupcový
indikátor. Po zjištění markeru stanovené inženýrské sítě se
sloupcový indikátor uzavře, zvukový signál bude jednotónový
a na displeji se objeví maximální síla signálu.

při další lokalizaci, nebo například při poruše optického či
jiného vedení. Vyzkoušejte si zápis dat do markeru u vchodu
na Technickou 10. Marker musíte v lokalizačním módu
hledače nalézt, to znamená Markr 1 Tel a Markr 2 OFF. Po
nalezení markeru stiskněte tlačítko Menu a dále Write mode.
Šipkami nahoru a dolů procházíte menu a vyberete šablonu
BPRM a potvrdíte tlačítkem View/Edit. Display zobrazí
informace o markeru. Poté si projdete všechny informace a
pozměníte je dle tabulky: Data pro záznam do markeru.
Stiskněte tlačítko Modify a v okně modifikace vyberte User
entry. Vložte váš login do pole Company a číslo trasy kterou
jste procházeli do pole Job. Ostatní ponechte nezměněno. Poté
stiskněte tlačítko OK. Po naprogramování všech dat potvrďte
stisknutím Write marker. Je třeba vybrat typ markeru do
kterého jsou data programována. Pro vložení informací je
třeba držet lokátor přímo nad markerem a stisknout Start
write. Dále následuje potvrzení trvalého zablokování dat v
markeru. Zvolíte No, aby data zůstala přepisovatelná. Pokud
data v markeru zablokujete, bude vám sníženo bodové
hodnocení úlohy a tuto chybu je nutné nahlásit vyučujícímu.

Obrázek 10: Zápis dat do markeru

Obrázek 8: Lokalizace markeru

B. Čtení dat z iD markeru
Vyzkoušejte si čtení informací z iD markeru. Pokud vaše trasa
neobsahuje iD marker, naleznete jej v trávě u vchodu na
Technickou 10 - budova děkanátu Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií. Pro čtení informací z iD markeru
je nutné stiknout tlačítko Locate, cyklicky navolit Markr 1 a
vybrat druh inženýrské sítě. Značka Markr 2 je v nastavení
vypnutá - OFF. V módu lokalizace stisknete tlačítko Read a
poté se načtou uložená data z iD markeru. Tyto data si zapište
do tabulky. Pomocí šipek lze menu procházet. Data z markeru
se ukládají také do lokátoru, kde je možné je nalézt v záložce
Read history a ve stejně pojmenovaném souboru. Je zde
například uloženo datum a čas čtení, informace o vlastníkovi
trasy atd..

Obrázek 9: Lokalizace markeru
Obrázek 11: Zápis dat do markeru - postup

C. Zápis dat do iD markeru
Díky možnosti zápisu informací do markeru 3M EMS 1400 iD
je možné uložit důležité informace, které můžou být užitečné
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D. Měření hloubky markeru
Při měření hloubky markeru je nutné mít špičku hledače až u
země nad měřeným markerem. Poté stiskněte tlačítko Depth.
Přijímač projde marker „ Looking for iD Marker(s)„ -> „No
ID Marker Found„ a dále „Calculating signal, please wait„.
Poté se na displeji zobrazí příkaz, aby byl přístroj zved- nut od
země o 6 inch (15 cm). Po zvednutí přístroje znovu stiskněte
tlačítko Depth. V několika okamžicích se na displeji objeví
hloubka markeru pod zemí. Po stisku tlačítka Locate se vrátíte
do režimu lokalizace markeru.

VI.

VYPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY

TABULKA I. Tabulka zesílení a odezvy markerů

Mapa lokalizačních oblastí v areálu Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií VUT Brno.
Obrázek 12: Hloubka markeru

Obrázek 14: Mapa lokalizačních oblastí

Obrázek 13: Hloubka markeru

Následující tabulka slouží pro záznam informací o iD
markerech.
TABULKA II. Tabulka pro záznam informací o iD markerech

E. Lokalizace více markerů
Pro lokalizaci více markerů je nutné vybrat programovým
tlačítkem i Markr 2. Poté musíme vybrat požadovaný typ
inženýrské sítě. Tlačítky Gain Adjust snižujeme zesílení až do
té doby, dokud se neotevře sloupcový indikátor. Po zjištění
markeru se indikátor uzavře. Snažíme se docílit co největšího
zesílení signálu. Po nalezení jednoho markeru stiskneme
tlačítko s typem inženýrské sítě, kterou ještě hledáme, to
znamená například PWR only. Lokátor se přepne do režimu
lokalizace jednoho markeru. Pro návrat do režimu lokalizace
dvou markerů se vrátíme stisknutím programovacího tlačítka
Markr 2.

V následující tabulce jsou data, která se ukládají do iD ball
markeru.
TABULKA III. Tabulka pro uložení dat do iD markeru
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Handover in LTE Network
Practial Tutorial for the Course “Communication Technology”
Jiri Hosek
Department of Telecommunications, Brno University of Technology, Technicka 12, 616 00 Brno, Czech Republic,
e-mail: hosek@feec.vutbr.cz

Abstract—this paper presents the practical tutorial for the course
Communication Technology which is taught at Brno University
of Technology. The tutorial deals with the handover mechanisms
in LTE network. The main task is to create a LTE network in the
simulation environment OPNET Modeler, configure parameters
of all network nodes and define the IP traffic between them.
When the model is completed, the simulation is performed and
an analysis of obtained results is carried out. All needed steps to
fulfil defined tasks are provided within this tutorial.
Keywords-handover; IP traffic; LTE; OPNET Modeler

I.

INTRODUCTION

This tutorial deals with the configuration of Long Term
Evaluation (LTE) network in OPNET Modeler, ver. 17 [1]. The
simulation scenario is composed of four cells. Each cell
contains one eNodeB and four mobile devices (UEs). The
eNodeBs will be configured with non-overlapping 5MHz FDD
PHY profiles, so that there won't be any interference between
the cells. Accordingly, the eNodeBs are configured to allow
inter-frequency handovers.

II.

The main goal of this tutorial is to create simulation model of
LTE network with the topology and parameters described in
the following Section 3 and analyze the effect of handover of
UEs caused by the failure of one eNodeB on the network
performance and parameters (e.g. end-to-end delay, utilization,
packet lost, etc.) [2].
The main output of this tutorial is the lab report containing all
obtained results with their discussion and also the answers for
questions listed in the Section IV.
III.

PROCEDURE OVERVIEW

In this section, you can find some instructions and hints to
accomplish above mentioned goals and objectives.
A. Create New Project


In order to create network traffic, each UE has an IP traffic
flow to the application server (uplink). Each IP traffic flow has
the same configuration with transmission rate 1.5Mbps.



The eNodeB_3 is configured to fail at 200s after the start of
simulation and remain failed until the end of the simulation.
The successful passing of this tutorial requires at least basic
knowledge of the simulation environment OPNET Modeler.

GOALS AND OUTPUTS

Create new project with the project name
“Lab1_your_name” (e.g. “Lab1_Jiri_Peltonen”).
Create new scenario with the name “LTE_handover”.
o Use “Startup Wizard”
 Initial topology: Empty scenario
 Network scale: Campus
 Size of network: 10 x 10km

B. Create Network Topology
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Create the topology of LTE network with the
following parameters (use the Wireless Network
Deployment Wizard):
o Technology: LTE
o UE transmission power: cell size based
o eNodeB transmission power: cell size based
o PHY profile: LTE 5MHz FDD
o Pathloss model: free space
o Geographical overlay:
 Hexagon cell
 Number of cells: 4
 Cell radius: 1km
 Random placement of UEs
 Number of eNodeBs per cell: 1
 Number of UEs per cell: 4





eNodeBs are connected using a
backbone network
 Create new Evolved Packet Core
(EPC) for your LTE network
o Mobility of UEs: none
Choose and connect the PPP server to the EPC model
by the PPP link.

Hint: Check if your network topology is similar to the Fig. 1.

Set the “Handover Type” parameter (within
the “Handover Parameters” menu) to “InterFrequency” value for all eNodeBs.
Define the failure for the eNodeB_3.
o Begin of failure: 200s (from the start of
simulation)
o End of failure: end of simulation
o



Hint: use the “lte_attr_definer_adv” model
E. Select Statistics to be Collected and Evaluated


Figure 1. Basic network topology

F. Configure the Simulation Run


C. Define Network Traffic


There is no need to define specific network
applications, so define general IP unicast traffic flows
between all mobile nodes and application server.
o Direction: only uplink
o Transmission rate: 1.5Mbps
o Type of traffic generation: All explicit
(packet-by-packet)

Choose individual DES statistics which will be
collected during the simulation.
o Global statistics
 All statistics for LTE technology
o Node statistics
 All statistics for LTE, LTE
Admission Control, LTE HARQ
and LTE PHY modules
o Demand statistics
 Packet ETE delay [s]
 Traffic received / sent [bits/s]

Configure the simulation parameters.
o Duration: 300 seconds
o Start time of background traffic (unicast IP
flows): 100 seconds

Hint: Other parameters keep unchanged
G. Make a Simulation of All Scenarios


Run the simulation.

Hint: you can use the “Create Traffic Flows” feature.
H. Evaluate your Results


D. Configure Network Nodes and Communication Links







Configure the transmission rate for all PPP links.
o Set the data rate to DS3 (44.736Mbps) for all
PPP links between eNodeBs and IP backbone
network, the IP backbone network and EPC
node and application server and EPC node.
Configure the LTE parameters for all UEs.
o Make the EPS Bearer configuration
 All network traffic is carried by the
BRONZE (GBR) bearer
 Use “Acknowledged” RLC mode
 Other parameters keep default
Specify the eNodeB selection policy during cell
search for all UEs.
o Select "Best Suitable eNodeB" option
Configure the eNodeBs to allow inter-frequency
handovers.

Check all results of collected statistics.

Hint: if you cannot see any results, please check the
configuration of your network, selection of statistics and run
the simulation again.
I.

Answer All Tasks and Questions – Create the Lab Report



Analyze all your results and try to answer all
questions in Section IV.
Create lab report containing all answers and also the
evaluation and proper discussion of your all results.
IV.

TASKS AND QUESTIONS

Provide the evaluation of all your simulation results and
answer following questions:
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1.

2.

Observe and analyze the situation when the
eNodeB_3 fails.
a. Describe the handover process of UEs
attached to eNodeB_3 when the radio link
between UEs and eNodeB_3 fails.
b. Study the new association between UEs and
remaining eNode_Bs.
c. According to what (which parameter) the
UEs select a new eNodeB?
Analyze the effect of eNodeB_3 failure on network
traffic.
a. What was the number of lost packets for
specific UEs?
b. Analyze and explain the changes (if any) of
E2E delay before, during and after handover
process for individual IP flows between UEs
and application server.
c. Analyze and comment the PUSCH
utilization of all eNodeBs.
d. Analyze and comment the MAC delay for
all eNodeBs.

Hint: for better evaluation and processing of obtained results,
you can use the “Export Graph Data to Spreadsheet” feature
and process them in the MS Excel tool.
V.

CONCLUSION

Prepare a lab report (DOC/DOCX file). The report should
include the answers to the above questions as well as the
graphs you generated from the simulation scenario. Discuss
the results you obtained and compare these results with your
expectations. Mention any anomalies or unexplained
behaviours.
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Abstract—Tento příspěvek je primárně zaměřen na Internet
Protocol verze 6 (IPv6) ve výuce předmětu Pokročilé
komunikační techniky. Dění související s tímto protokolem je
v současnosti především s ohledem na vyčerpání IPv4 adres velmi
živé a aktuální, což zapříčiňuje, že současní a i budoucí studenti
oborů zaměřených na oblasti síťových technologií musí tento
protokol znát jak z teoretického, tak praktického hlediska.
V tomto textu je krátce popsáno fungování několika základních
součástí sady IPv6. Článek je zaměřen na vlastnosti sady IPv6,
problematikou jeho nasazení a přechodu z IPv4 a dále také na
adresaci.
Keywords-IPv6; Internet Protocol; přechod na IPv6; adresy
IPv6

I.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fungování Internetu je založeno zejména na sadě TCP/IP
[1], jejíž jádro vzniklo převážně v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století. Tato sada byla a stále je
dopracovávána a inovována v souvislosti s pokrokem v oblasti
komunikačních technik i technologií a také s postupnou
změnou a zvyšováním požadavků běžných uživatelů. Název
celé sady je odvozen od dvou nejdůležitějších protokolů celé
sady, tedy Transmission Control Protocol (TCP) [2] a Internet
Protocol (IP) [3]. Za základ fungování Internetu je možné
považovat přímo Internet Protocol, který se v TCP/IP sadě
používá ve verzi 4, proto je často označován jako IPv4.
Internet Protocol definuje mimo jiné síťové adresy
koncových uzlů, tzv. IP adresy [4]. Tyto adresy jsou vždy
přesně 32 bitů dlouhé a mohlo by se tedy zdát, že teoreticky je
možné definovat v celém Internetu 232 (4,3 . 109) unikátních
veřejně adresovatelných uzlů. Toto číslo je však ve skutečnosti
výrazně nižší z několika důvodů, především protože poměrně
rozsáhlé části celého adresního prostoru jsou vyhrazeny pro
speciální účely. Jedná se především o privátní adresy [5] (sítě
patřící do rozsahů 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16),
kterých je celkem 17,8 . 106. Dále jsou to adresy lokální
smyčky [6] (127.0.0.0/8), kterých je 16,8 . 106, multicastové
adresy [7] (224.0.0.0/8 až 239.0.0.0/8), kterých je 268. 106 a
experimentální adresy [8] (240.0.0.0/8 až 255.0.0.0/8), kterých
je taktéž 268. 106, a které nebyly pro praktické použití nikdy
uvolněny a dost často jsou zařízeními ignorovány. Prakticky se
nepoužívají ani další vyhrazené adresy 0.0.0.0/8 (16,8 . 106
adres) a mnohé další menší bloky. Počet použitelných IPv4
adres se nám tedy snížil na teoretických 3,7 . 109, je však
z několika důvodů ještě nižší. Jednak vezměme v potaz nutnost
existence tzv. adresy sítě a všesměrové adresy pro každou síť,

což není až tak kritické, ale především to, že bloky nelze
snadno po přidělení redistribuovat, resp. nelze pracovat
s jednotlivými adresami, ale nutně musíme pracovat s bloky
určité velikosti, o kterých je pojednáno dále. Číslo 3,7 . 109
není zas tak vysoké, uvážíme-li, že počet obyvatel Země je
dvakrát vyšší. Tento rozsah by byl v současné době patrně
přesto zcela dostatečný, nebýt prvotního nesmírně
neefektivního rozdělení celého rozsahu na tzv. třídy, tj. sítě s
prefixem délky /8, /16 a /24. Toto rozdělení je již v současné
době překonané [9], ale v počátcích Internetu bylo masově
aplikováno při přidělování rozsahů jednotlivým organizacím.
Toto rozdělení je taktéž zakořeněno v mnoha mechanizmech IP
světa, např. směrovacích protokolů, takže nemůže být nikde
zcela ignorováno. Problém mrhání IPv4 adres souvisí zejména
s třídou A, která má délku prefixu /8, s téměř nevyčerpatelným
množstvím uzlů (224) [10], [11].
Rozšiřitelnost sítí podle současných i budoucích požadavků
a vzrůstající počet zařízení s potřebou konektivity
(v posledních letech zejména mobilních) vyžaduje dostatek IP
adres a také vylepšení dalších parametrů.
Aktivity spojené s řešením těchto problémů vyústily v IP
protokol verze 6 (IPv6) [12]. IPv6 není jen novým protokolem
síťové vrstvy, ale celou sadou protokolů, podobně jako
původní TCP/IP, s tím rozdílem, že IPv6 řeší především úkoly
síťové vrstvy. IPv6 kombinuje zvýšené množství adres
s dalšími úpravami původního konceptu, jak bude popsáno
dále.
Je důležité konstatovat, že v současné době je stále
z hlediska reálného provozu dominantní IPv4. Tento protokol
tedy není v ohrožení v tom smyslu, že by přestal okamžitě
existovat. Bude koexistovat s IPv6 a lze předpokládat, že
časem bude z velké části nahrazen. Současní a i budoucí síťoví
odborníci budou nuceni pracovat s oběma protokoly.
II.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI IPV6

Kromě rozšíření adresního prostoru, což je nejpalčivější
problém IPv4 došlo k diskuzi nad dalšími vlastnostmi IPv6
(které je s IPv4 nekompatibilní), jako zejména [13]:
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možnost
autentizace
a
kryptografického
zabezpečení – mělo by být součástí implementace,



připraveny mechanizmy pro přímé zajištění QoS,
tj. značkování toků dat v záhlaví paketů,



zjednodušení formátu záhlaví – základní záhlaví
obsahuje méně povinných položek,



umožňuje zredukování velikosti směrovacích
tabulek ve směrovačích – podpora hierarchického
směrování,



určité urychlení zpracování paketů ve směrovačích
(nepřepočítává se CRC paketu, žádná fragmentace
paketu v průběhu cesty),



promyšlená mobilita stanic – autokonfigurační
mechanizmy,



nové podpůrné protokoly ICMPv6 a DHCPv6,



možnost větší teoretické maximální délky paketu –
až 4 GB/jednotka (tzv. jumbo pakety), pro
speciální účely (datová centra apod.),



plánováno jednotné adresní schéma pro celý
Internet i vnitřní sítě,



lepší (nativní a povinná) podpora multicastových
přenosů,



a již zmiňované rozšíření adresního prostoru, z 32
bitů na 128 bitů, tedy z 232 adres na 2128 adres.
Tento rozsah byl navržen tak, aby byl pokud
možno dostatečný již navždy a nemusel se dále
rozšiřovat. Z dnešního pohledu se tento rozsah jeví
jako skutečně nevyčerpatelný, což již vede na
určité tendence jeho velikost uměle omezit,
nicméně to je pak otázka dalšího vývoje.
III.

NASAZENÍ PROTOKOLU IPV6

Základní myšlenkou Internetu byla možnost přímé
komunikace dvou libovolných koncových stanic. To je v
současné době v souvislosti s masivním nasazením NATu
znesnadněno. Ztrácí se tak přímočarost komunikace, jelikož je
vždy nezbytné vytvářet nějaké pomocné prostředky, které
komunikaci zprostředkují. Naproti tomu uživatelé často
využívají služby, které koncové spojení mezi stanicemi
potřebují, např. komunikační systémy pro přenos zpráv,
internetová telefonie a videokonferenční systémy, sítě pro
výměnu dat. V souvislosti se zavedením IPv6, tak bylo
plánováno vrátit Internet do původně zamýšleného stavu, bez
NATu, což se ale zároveň jeví jako nepříliš reálné vzhledem
k tomu, jak je již NAT [14] zakořeněn v síťových
technologiích i myšlení.
Reálné nasazení IPv6 je stále pozvolné a neprobíhá ve
všech sítích. Přibližně do konce roku 2010 platilo, že díky
mnoha vylepšením, rozšířením a úpravě managementu
adresace bylo IPv4 stále poměrně konkurenceschopné
a uspokojovalo většinu současných požadavků. Jak již bylo
popsáno, IPv4 adresování má skryty velké rezervy. Navíc platí,
že pouze cca 70% rozdělených adres je ve směrovacích
tabulkách, tj. globálně dostupných, a je otázkou, kolik adres z
těchto teoreticky dostupných bloků je reálně použito. Nicméně
i kdyby se všechny tyto adresy podařilo využít, znamenalo by
to pouze oddálení problému s vyčerpáním adres, přičemž další
problémy IPv4 by zůstaly nevyřešeny.

Figure 1. Vývoj spotřeby IPv4 adres v čase z globálního pohledu

Celý problém se tedy dařilo poměrně úspěšně odsunovat,
jak vyplývá i z Obr. 1 [15]. K očekávanému vyčerpání
adresního prostoru (na globální úrovni) došlo počátkem roku
2011. IPv6 se však stále rozšiřuje poměrně pomalu, což je
způsobeno několika faktory. Jedním z nich je, že v IPv6 stále
nejsou některé detaily dořešeny (není zcela dokončena
standardizace ve specifických záležitostech), dále lze
konstatovat, že IPv6 nerespektuje některé principy zažité z
IPv4 (je v některých ohledech jiné) a zejména pak nasazení
IPv6 znamená nemalé náklady [16]. Nicméně situace se mění
zejména díky silné podpoře velkých hráčů.
Jako vše, i IPv6 přináší i nevýhody. Dvě poměrně
nepříjemné souvisí zejména s obrovským adresním prostorem.
První je, že z pohledu správce nelze celý adresní prostor jedné
sítě (v rozumném čase) testovat a zjistit tak (ne)přítomnost
určitých IP adres. To může být z hlediska bezpečnosti
považováno samozřejmě i za výhodu. Bezpečnost není
primárním tématem tohoto textu, nicméně s velkým adresním
rozsahem souvisí spousta nových L2 problémů. Další
nevýhoda spočívá v tom, že v IPv4 byla postupem času
vyřešena (zejména na hw úrovni přepínačů a také routerů)
spousta drobných (např. bezpečnostních) problémů, které se
však v IPv6 dosud nedořešily nebo prvky, které tuto
problematiku řeší, nejsou standardem na trhu. Příkladem je L2
snooping, umožňující účelné filtrování multicastů. IPv6 také
přináší nové náklady na hardware, software a v neposlední řadě
také lidské zdroje. Všeobecně se předpokládá, že dlouhou dobu
poběží (ať už fyzicky nebo spíše logicky) dvě paralelní sítě
(IPv4 a IPv6) a všechny aspekty komunikace (L3 směrování,
firewally, …) budou tedy muset být řešeny dvakrát a zároveň
bude náročné udržet obě tyto sítě funkční stejným způsobem
tak, aby pro koncového uživatele bylo irelevantní, zda bude
komunikovat přes IPv4 nebo IPv6. Z obchodního hlediska se
pak u IPv6 jen těžko obhajuje návratnost investic (zejména na
lokální úrovni a tam kde je dost IPv4 adres v rezervách).
Z hlediska
setrvačnosti
je
pak
nevýhodou
IPv6
i nerespektování základních „pořádků“ IPv4 sítí, které hodně
staví na technologii NAT a DHCP [17].
Přes všechny uvedené fakty je IPv6 realitou, existují
funkční globální, regionální poskytovatelské i lokální IPv6 sítě
a např. v operačních systémech je podpora již delší dobu
standardem, což má za následek, že bez znalosti IPv6 se již
neobejdeme (a to ani v čistě IPv4 síti). Velkým problémem je
existence obrovského množství software a hardware
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vytvořených na míru pro konkrétní použití nebo instituci,
zpravidla bez podpory IPv6.
IV.

spolupracovat s celou řadou end-to-end aplikací, u
kterých jsou např. využívány proprietární
komunikační protokoly. V této oblasti nicméně
stále vzniká řada nových mechanizmů řešících
různé aspekty překladu či překlad v různých
situacích či konfiguracích na síti.

PŘECHODOVÉ MECHANIZMY

Přechod z IPv4 na IPv6 je předmětem značně obsáhlé
odborné debaty a celé řady dokumentů RFC. Jedním jejím
dřívějším výsledkem je mimo jiné informační dokument [18],
který teoreticky popisuje, jak by měl přechod probíhat a
v jakém časovém období by měly být vykonány které kroky.
V dokumentu je možné nalézt informace o třech fázích, které
jsou nazvány „přípravná fáze“ (do konce roku 2009),
„přechodová fáze“ (do konce roku 2011) a „dokončovací fáze“
(po začátku roku 2012). Tyto data však nebyla a nemohla být
žádným způsobem závazná, což vedlo k tomu, že nebyla
v drtivé většině případů dodržena. Základní překážkou
v rychlém zavedení IPv6 je především jeho nekompatibilita
s IPv4. Bylo proto navrženo několik mechanizmů [19]
umožňujících postupný a hladký přechod od IPv4 k protokolu
IPv6. Souvisí zejména s následujícími technikami:


Souběh Internetových protokolů IPv6 a IPv4 (dual
stack) – software a hardware v celé síti podporuje
plně oba protokoly [20]. To samozřejmě vede
k zvýšení nákladů na vývoj zařízení, ladění a tím
pádem i koncovou cenu. Souběh IPv6 a IPv4
představuje jedinou možnou cestu pro nejbližší
roky, problémem však zůstává neustávající
potřeba adres IPv4, stanice mají totiž adresy obou
typů (IPv4 i IPv6).



Tunelování, tedy většinou zapouzdření IPv6
paketu do IPv4. Technika umožňuje komunikaci
přes sítě s odlišnou verzí protokolu IP. Existují
dva základní typy tunelů a to explicitně
konfigurované a automaticky vytvářené. Jak název
napovídá, explicitní tunel musí správce ručně
nakonfigurovat a zprovoznit, např. pro konkrétní
požadovanou trasu, zatímco automatický tunel se
vytváří samočinným mechanizmem, bez přímého
zásahu administrátora. Nejznámějším zástupcem
automaticky vytvářeného tunelu je technika 6to4
[21], což je zkrácený název pro „Connection of
IPv6 Domains via IPv4 Clouds“, dále se můžeme
setkat s tunelovacími protokoly Teredo, ISATAP a
6rd (IPv6 rapid deployment), více viz literatura
nebo Internet. Tunelování IPv6 do IPv4 je vždy
v určitých ohledech problematické a v tomto
případě nejedná o nativní IPv6.



Překlad adres podobný technice NAT, s tím
rozdílem, že při překladu se zaměňuje IPv4 adresa
za IPv6 adresu nebo opačně. Obecně se technika
nazývá NAT-PT (Network Address Translator Protocol Translator), zajímavý je především
nástupce – NAT64 [22]. Hlavním cílem NAT64 je
především zpřístupnit čistě IPv6 sítím původní
svět IPv4. Tento protokol musí spolupracovat
s DNS64, což je protokol, který provádí nezbytné
manipulace s IPv6 adresami (které potřebuje čistě
IPv6 stanice) a IPv4 adresami cílů (reálnými
v IPv4 Internetu). NAT64 nemusí vůbec

V.

IPV6 DATAGRAM

Struktura základního záhlaví IPv6 [12], [13] je schematicky
naznačena na Obr. 2. Z obrázku je patrné, že hlavička skutečně
obsahuje poměrně nízký počet povinných polí. Její délka je
40 B, což představuje dvojnásobek délky základního záhlaví
v IPv4. Vzhledem k čtyřnásobnému prodloužení adres to však
není až tak mnoho. U většiny položek je již z názvu patrné,
k čemu budou sloužit. Další vysvětlení si žádá pole „třída
provozu“ a „další záhlaví“. Třída provozu (traffic class) je pole
délky 8 bitů. Umožňuje nastavit prioritu paketu – přepravní
třídu. Cílem je, aby prostřednictvím této položky dokázala IP
síť zaručovat kvalitu služeb. Využití tohoto pole však není
obecně přesně definováno a hrozí proto, že dopadne podobně
jako pole ToS u IPv4, jehož využití bylo ze začátku minimální
Druhé taktéž 8 bitů dlouhé pole je „další záhlaví“ (next
header). Obsahuje informace o tom, co následuje za
standardním záhlavím IPv4 protokolu. Může se jednat
o přídavné (rozšiřující) záhlaví, např. pro přenos informace
mezi směrovači, nebo pokud se další záhlaví nepoužívá,
ukazuje na přítomnost protokolu vyšší vrstvy (zpravidla TCP
nebo UDP).
Kontrolní součet na IP vrstvě verze 6 již není prováděn.
Výpočet a jeho kontrola v každém uzlu zbytečně zpomalovaly
směrovací proces. Za dostatečnou je považována kontrola,
která je standardně prováděna na linkové vrstvě. Pokud by tato
kontrola nestačila, je nutné implementovat ještě další, na vyšší
než síťové vrstvě, typicky tedy na vrstvě transportní.

Figure 2. Základní záhlaví IPv6 datagramu

VI.

ZÁKLADY ADRESACE V IPV6

Přehledné členění celého IPv6 adresního rozsahu v členění
z hlediska využití prvních dvou bajtů adresy poskytuje Tab. 1
[13], [23]. Z ní je velmi dobře patrné, jaké typy adres IPv6 zná,
jak je adresní prostor využíván relativně neefektivně a jaké má
obrovské rezervy. V současnosti se objevuje i názor, že dosud
nepřiřazené (nevyužívané) rozsahy (v tabulce označeno) již
nebudou nikdy využity.
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TABLE I.

PŘEHLEDNÉ ČLENĚNÍ CELÉHO ADRESNÍHO PROSTORU IPV6

Adresy od do
(první dva bajty)
0000 až 00ff

Význam (procenta uvedena jen částí nad
10 % rozsahu)
Nespecifikované, lokální smyčka, IPv4
kompatibilní adresy

0100 až 01ff

Nepřiřazeno

0200 až 03ff

Speciální adresy, význam je nad rámec
textu

0400 až 1fff

Nepřiřazeno (11 % celého rozsahu)

2000 až 3fff

Agregovatelné globální unicastové adresy
(12,5 %)

4000 až fbff

Nepřiřazeno (75 %), možné jako globální
adresy

fc00 až fdff

(individuální) lokální unikátní adresy

fe00 až fe7f

Nepřiřazeno

fe80 až febf

(individuální) lokální linkové adresy

fec0 až feff

Site local adresy (zrušeny, proto jim není
věnována pozornost)

ff00 až ffff

skupinové (multicast) adresy

rozšíření, dále přístupům k volbě identifikátoru rozhraní,
jakožto nejnižších 64 bitů globální individuální adresy,
výběrovým adresám, povinně implementovaným typům IPv6
adres u koncových stanic a směrovačů. Z dalších uveďme
Internet Control Message Protocol (ICMPv6), který má na
starost mnohé oblasti, pro které je v IPv4 sítích dedikován
samostatný protokol.
Problematika sady IPv6 je velmi obsáhlá a není možné
studenty seznámit se všemi jejími detaily, v situaci, kdy není
možné IPv6 věnovat celý semestr. Důležité však je, aby
studenti získali rámcový přehled i určité praktické zkušenosti
o základních složkách této sady. To je realizováno diskuzí výše
uvedených oblastí. Studenti jsou díky tomu dobře připraveni a
seznámeni s IPv6.
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IX.
VII. GLOBÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ ADRESY
Globální individuální adresy slouží k identifikaci určitého
síťového rozhraní v celém Internetu [23], zastupují tedy IPv4
adresy veřejného typu. IPv6 adres může být obrovské
množství, což samo o sobě znamená potenciálně enormní
nárůst směrovacích tabulek a zpomalení celé směrovací úlohy
(na globální úrovni). Délky jednotlivých částí jsou definovány
obecně, dále v textu uvedené hodnoty jsou ty, které jsou v
současné době nejběžnější.
Globální směrovací prefix odpovídá de facto adrese sítě
v IPv4. Celkem těchto prefixů může být 248, pokud pomineme
výše uvedenou tabulku a především dosud nevyužívané
rozsahy.
Identifikátor podsítě je určen k rozlišení jednotlivých
podsítí v rámci konkrétní sítě. Rozdělení na podsítě je důležité
např. z pohledu rozdělení celé sítě na o něco menší a lépe
spravovatelné jednotky. V rámci každé sítě může být až 216
podsítí, tedy celkem 65536 podsítí, což je dostatečné.
Identifikátor rozhraní slouží k odlišení koncových stanic
v rámci lokální podsítě. V každé koncové podsíti pak může být
až 264 stanic (1,8 × 1019). Toto číslo je tak velké, že nemůže
nastat situace, že by společnost v rámci své lokální sítě adresy
vyčerpala.
VIII. ZÁVĚR
K přecházejícím textu byla velmi stručně popsána
protokolová sada IPv6 a především samotný Internet Protocol
verze 6. Další části nebylo možné do tohoto příspěvku zařadit.
V předmětu zaměřeném na pokročilé komunikační techniky se
však z oblasti IPv6 věnujeme ještě také rozšiřujícím záhlavím
umožňujícím přidat za standardní záhlaví další méně používané
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Realizace praktických demonstrací pro podporu
p°edm¥tu Sí´ové opera£ní systémy
Dan Komosný
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lánek je zam¥°en na inovaci výuky problematiky sí´ových
opera£ních systém· na VUT v Brn¥. Absolvent p°edm¥tu Sí´ové opera£ní
systémy by m¥l být schopen °e²it problémy spjaté s provozováním moderních sí´ových opera£ních systém· v£etn¥ jejich zabezpe£ení. Z tohoto
d·vodu je nutné tuto oblast zahrnout do výuky. Vhodným zp·sobem
je teoretický popis a také praktické ukázky. P°ísp¥vek se zabývá vyuºitím dvou server· s opera£ním systémem Linux, které jsou p°ipojené do
ve°ejné a privátní sít¥. Studenti mohou být seznámeni se zabezpe£ením
server· pro r·zná prost°edí. Protoºe servery jsou vyuºity pouze pro výukové ú£ely, je moºno provád¥t nestandardní kongurace a postupy, které
jinak nejsou moºné.
Abstrakt

Keywords: Linux, CentOS, Opera£ní systém, Demonstrace

1

Úvod

Návrh inovace výuky problematiky sí´ových opera£ních systém· na VUT v Brn¥
spo£íval ve vytvo°ení sedmi návod· pro práci se dv¥ma servery. Návody se týkají
látky probírané v p°edm¥tu Sí´ové opera£ní systémy a vyuºívají funkce opera£ního systému GNU/Linux distribuce CentOS.
Konkrétn¥ se jedná o tyto návody:









architektura opera£ních systém·,
procesy a signály,
pam¥´ opera£ního systému,
souborový systém,
ovlada£e za°ízení,
sí´ový systém,
bezpe£nost opera£ních systém·.

Stanoveným p°ínosem pro absolventy p°edm¥tu Sí´ové opera£ní systémy je
podpora jejich schopnosti °e²it problémy spjaté s provozováním moderních sí´ových opera£ních systém· v£etn¥ jejich zabezpe£ení. Zvolen byl opera£ní systém
GNU/Linux z d·vodu jeho ²irokého nasazení v profesionálních sí´ových °e²eních [1,4].
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2

Postup °e²ení návrhu

Po zakoupení hardware byla provedena jeho instalace. Instalován byl opera£ní
systém GNU/Linux, distribuce CentOS ve verzi 6.3. Opera£ní systém byl postupn¥ upravován podle poºadavk· na demonstrace. Mezi nestandardní úpravy
server· nap°íklad pat°ila instalace vývojových knihoven, instalace dokumenta£ního software, °e²ení potíºí p°i demonstracích zp·sobených ochranou systému
SELinux (Security-Enhanced Linux), atd. Servery byly zapojeny do sít¥ podle
poºadavk· na realizaci ukázek [5,6].
Paraleln¥ probíhaly práce na sedmi návodech pro práci se zakoupenými servery. Postup zhotovení návod· byl následující. Nejprve byl °e²itelským kolektivem diskutován obsah díl£ího návodu. Následn¥ byla provedena zkou²ka realizace
navrºeného obsahu. Pokud n¥který ze server· vyºadoval instalaci nové sluºby
nebo úpravu kongurace, tak tyto akce byly provedeny. V p°ípad¥, ºe navrºený
postup bylo moºno realizovat, tak byl postup zpracován do návodu. Zpracování
bylo voleno tak, aby m¥l vyu£ující stru£ný a jasný návod pro demonstraci problematiky p°ímo ve výuce bez náro£né p°edchozí p°ípravy. Z tohoto d·vodu je
v návodech také uveden stru£ný teoretický úvod. V postupech jsou uvedeny i
poznámky [3,2], které popisují klí£ové zm¥ny v konguraci £i pot°eb¥ instalace
dal²ího software pro realizaci konkrétního kroku.
Snahou bylo obsah návod· zvolit tak, aby byly pro studenty atraktivní. Podle
p°edchozích zku²eností p°i výuce jsou nap°íklad student·m blízké nestandardní
postupy realizace sí´ové komunikace, které umoº¬ují obejít omezení dané koncovými aplikacemi. Také jeví zájem o zp·soby, jak zachytit probíhající komunikaci
a pak ji analyzovat.
Demonstrace jsou realizovány pomocí sledu p°íkaz· v p°íkazovém interpretu
BASH (Bourne-Again Shell). Pro n¥které ukázky byly vytvo°eny aplikace v jazyce C. Tyto aplikace byly stav¥ny tak, aby byly jednoduché a pokud moºno,
aby kaºdá realizovala pouze ºádanou £innost. Tím bylo dosaºeno toho, ºe analýza t¥chto aplikací je jednoduchá a nem¥la by student·m komplikovat pochopení
probírané látky. Zdrojové kódy krat²ích aplikací jsou sou£ástí návod·.
Pokud nastala situace, kdy bylo t¥ºké se v návodu orientovat, nap°íklad p°i
nalezení st¥ºejní hodnoty £i parametru, bylo provedeno barevné zvýrazn¥ní klí£ového slova nebo hodnoty.
V úvodní kapitole zhotovených návod· je uveden postup pro vyu£ující, jak
se k zakoupeným server·m p°ipojit. Byly zvoleny dva typy p°ipojení  textové
a gracké. Textové p°ipojení je realizováno pomocí serveru a klienta sluºby SSH
(Secure Shell). Gracké p°ipojení je provedeno pomocí serveru a klienta VNC
(Virtual Network Computing). Jelikoº se p°edpokládá, ºe vyu£ující se bude k
server·m p°ipojovat z opera£ního systému Windows, byla popsána i kongurace
programu Putty jako klienta serveru SSH pro opera£ní systém Windows. Jako
klient grackého p°ipojení byla zvolena aplikace TightVNC, která je vytvo°ena v
jazyce Java. TightVNC lze pouºít pro p°ipojení z opera£ního systému Windows
i Linux.
Pro zhotovené návody byla provedena zkou²ka jejich pouºití v p°edná²kové
místnosti ozna£ované jako P1 a laborato°i ozna£ované jako PA128. P°edná²ková
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místnost P1 je specická multimediálním vybavením, které spo£ívá v dotykové
obrazovce s elektronickou tuºkou a velkou projek£ní plochou, viz obrázky 1, 2, 3.

P°íklad pr·b¥hu demonstrace na výukovém serveru podle vytvo°ených
návod· na promítací plo²e v p°edná²kové místnosti P1. Poznámky na projek£ní plo²e
jsou realizovány elektronickou tuºkou.
Obrázek 1.

Místnost, kde probíhají po£íta£ové cvi£ení p°edm¥tu BSOS, je vybavena elektronickou tabulí, která je propojena s u£itelským po£íta£em, viz obrázky 4, 5.
Pro ob¥ tyto místnosti byla provedena zkou²ka viditelnosti projek£ních ploch
p°i r·zných konguracích klientských aplikací, pomocí kterých je realizováno
p°ipojení k server·m. Na základ¥ t¥chto pokus· byla do úvodní kapitoly zhotovených návod· také za£len¥na vhodná kongurace klientských aplikací pro dosaºení nejlep²ích vizuálních výstup·. U aplikace pro textové p°ipojení Putty se
jednalo o vhodné nastavení velikosti písma, barvy a typu. Také bylo nutno °e²it
správné kódování p°ená²ených znak·. U aplikace pro gracké p°ipojení se jednalo p°edev²ím o nastavení vhodného zp·sobu komprese a zvolení typu p°enosu
pro gracké objekty.
Jelikoº server a klient VNC neprovádí ²ifrování p°ená²ených dat, byl tento nedostatek odstran¥n pomocí vytvo°ení komunika£ního tunelu pomocí sluºby SSH
mezi klientem a serverem. P°es tento tunel pak byla p°ená²ena data grackého
p°ipojení. Zp·sob této realizace je také uveden v úvodní £ásti návod·.
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Obrázek 2.

Ovládací panel dotykové obrazovky.

Dotyková obrazovka s elektronickou tuºkou v p°edná²kové místnosti P1
odkud je moºno se p°ipojit na výukový server.
Obrázek 3.
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P°íklad pr·b¥hu demonstrace pomocí výukového serveru podle vytvo°ených návod· na interaktivní tabuli. Gracké prvky v pr·b¥hu demonstrace jsou vytvo°eny elektronickým perem interaktivní tabule.
Obrázek 4.

U£itelský po£íta£ v po£íta£ové laborato°i v pr·b¥hu demonstrace na výukovém serveru podle vytvo°ených návod·.
Obrázek 5.
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3

Záv¥r

V p°ísp¥vku bylo prezentováno vyuºití server· s opera£ním systémem CentOS
pro podporu výuky p°edm¥t· zabývajících se sí´ovými opera£ními systémy.
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Kanály systému GSM
Roman Šebesta, Libor Michalek
Katedra telekomunikační techniky, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba,
e-mail: roman.sebesta@vsb.cz, libor.michalek@vsb.cz
Abstrakt — Příspěvek popisuje logické kanály systému GSM,
jejich základní vlastnosti a použití.

Logické kanály podléhají řízení – musí být ustanoveny,
udržovány a ukončeny.

Klíčová slova – kanál; GSM; MS; spojení; TCH; BCH; CCCH;
DCCH

I.

ÚVOD

Síť GSM používá modulaci GMSK se symbolovou
rychlostí 270,833 kbit/s a rozestupem kanálů 200 kHz
(FDMA). Standard obecně definuje několik přenosových
pásem od 400 MHz až po 1990 MHz (většina pásem byla
dodefinována v pozdějších standardech spadajících do
generace 2,5 G). Odstup kanálů vždy zůstává na hodnotě
200 kHz a rozestup kanálu příchozího a odchozího směru
(downlink/uplink) je 45 MHz (PGSM, EGSM) nebo 95 MHz
v případě sítě GSM 1800 (DCS 1800). Každý duplexní pár
těchto kanálů (dowlink/uplink) je identifikován tzv. číslem
ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number).
V buňce je místně přiděleným kanálům s různým ARFCN
přiděleno doplňkové označení nosné, tzv. carrier index,
C0..Cn-1, kde C0 je určen jako řídící kanál a je vždy
provozován s konstantním vysílacím výkonem.
II.

LOGICKÉ KANÁLY

Frekvenční kanál je časově rozčleněn na 8 časových slotů
(timeslotů), jak je znázorněno na Obr. 1 [1]. Každý timeslot
trvá 156,25 symbolových period (bitů). Těchto 8 timeslotů pak
společně tvoří rámec dlouhý 1250 bitů. Přesným označením
timeslotu a ARFCN vzniká fyzický kanál PCH (Physical
Channel) označovaný jako „CnTm“, kde n je místní index nosné
v buňce a m je index časového slotu (0-7).

Obrázek 1. Fyzický kanál PCH a struktura normálního burstu.

Po fyzických kanálech jsou přenášeny kanály logické [2],
[3], [4]. Logické kanály jsou v síti GSM rozděleny na provozní
(přenosové) TCH (Traffic Channel) a řídící (signalizační)
kanály CCH (Control CHannel) označované též jako řídící
mobilní kanály Dm (mobile D channels), viz Obr. 2 [1].

Obrázek 2. Provozní a řídicí logické kanály a jejich dělení.

Provozní kanály TCH jsou používány pro přenos
užitečných dat (hovorového a datového provozu). Komunikace
po provozním kanálu může probíhat buď jako okruhově
orientovaná či jako paketově orientovaná. Při okruhově
orientovaném spojení lze použít transparentní způsob přenosu
nebo netransparentní, kdy se použije předem domluvené
přemapování pořadí odesílaných paketů pro zvýšení
bezpečnosti, např. u přenosu hlasu. Toto je uskutečněno za
pomocí aktivace mechanismů v protokolu RLP (Radio Link
Protocol) 2. vrstvy referenčního modelu OSI. Při paketově
orientovaných přenosech se pro přenos dat vrstev 2 a 3 používá
standard X.25, či jiný podobný protokol pro paketové přenosy.
Provozní kanál TCH může pracovat v úplném módu, kanál
je dále označen jako TCH/F (full-rate TCH) nebo může být
rozdělen na dva kanály s poloviční přenosovou rychlostí
TCH/H (half-rate TCH), z nichž každý může být přidělen
samostatnému uživateli. Plnohodnotný kanál TCH/F je dle
terminologie ISDN (Integrated Service Digital Network)
označen jakomobilní kanál Bm (mobile B channel) a poloviční
kanál TCH/H jako mobilní kanál s nízkou přenosovou rychlostí
Lm (lower-rate mobile channel). Kanál Bm je využíván buďto
pro přenos digitálně kódovaného hlasu rychlostí 13 kbit/s
anebo pro datové přenosy s rychlostí 9,6 kbit/s a méně (později
až 14,4 kbit/s). Kanál Lm se používá pro digitálně kódovaného
hlasu s rychlostí 5,6 kbit/s anebo pro datové přenosy s rychlostí
4,8 kbit/s a méně. Přehled kanálů lze vidět v Tab. 1 [1].
Již z obecného náhledu na počet uživatelů a komplexnost
sítě je zřejmé, že bezdrátová síť vyžaduje velké nároky na
správu a řízení. I bez aktivního užitečného spojení musí
základnová stanice BTS udržovat s mobilní stanicí MS kontakt
tak, aby mobilní stanice mohla základnové stanici kdykoliv
odeslat data nebo je naopak sama přijmout. Základnová stanice
tedy musí znát alespoň přibližně polohu mobilní stanice.
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TABULKA 1 PŘEHLED LOGICKÝCH KANÁLŮ SYSTÉMU GSM
Skupina kanálů
Provozní
kanály

TCH

BCH

Signalizační
kanály

Kanál

Popis

Směr

TCH/F
(Bm)

Traffic Channel / Full
Plnohodnotný kanál provozu
Traffic Channel / Half
Kanál provozu s nízkou rychlostí
přenosu

MS <--> BSS

BCCH

Broadcast Control Channel
Kanál řízení vysílání

MS <-- BSS

FCCH

Frequency Correction Channel
Kanál frekvenčních úprav

MS <-- BSS

SCH

Synchronization Channel
Synchronizační kanál

MS <-- BSS

RACH

Random Access Channel
Kanál s náhodným přístupem

MS --> BSS

AGCH

Access Grant Channel
Kanál povolení přístupu

MS <-- BSS

PCH

Paging Channel
Vyhledávací kanál

MS <-- BSS

NCH

Notification Channel
Oznamovací kanál
Stand-alone Dedicated Control
Channel
Nezávislý dedikovaný řídící kanál

MS <-- BSS

TCH/H
(Lm)

CCCH

SDCCH
DCCH

signálu i MS v sousedních buňkách, kdy úroveň
přijímaného signálu umožňuje určit útlum daného
spoje, což je důležitá informace potřebná např. při
přepínání hovoru (handover).

MS <--> BSS

MS <--> BSS

SACCH

Slow Associated Control Channel
Pomalý přidružený řídící kanál

MS <--> BSS

FACCH

Fast Associated Control Channel
Rychlý přidružený řídící kanál

MS <--> BSS

Protože nejde o přenosy trvalé, tak jsou v těchto případech
použity paketově orientované přenosy prostřednictvím
několika typů logických kanálů. Souhrnně je dle terminologie
ISDN nazýváme řídící kanály Dm a dále je dělíme na:


vysílací kanály BCH (Broadcast Channels),



společné (obecné) řídící kanály CCCH (Common
Control Channels),



vyhrazené (jednoúčelové) řídící
(Dedicated Control Channels).

kanály

Kanál pro kmitočtovou korekci FCCH (Frequency
Correction Channel) – jak již z názvu plyne, tak se po
tomto kanále odesílají mobilním stanicím informace
o korekcích přenosové frekvence.



Kanál
pro
časovou
synchronizaci
SCH
(Synchronization Channel) – tento kanál vysílá
informace k identifikaci základnové stanice jako BSIC
a také data pro rámcovou synchronizaci jako je
zkrácené číslo rámce RFN (Reduced Frame Number)
označující rámec TDMA.

Kanály FCCH a SCH jsou viditelné pouze v rámci vrstvy 1,
protože informace v nich obsažené jsou potřebné pro provoz
rádiového subsystému. Přístup z vrstvy 2 RM-OSI zde není
možný. Tyto dva kanály jsou vždy vysílány společně s kanálem
BCCH.
Řídící kanály CCCH jsou kanály typu bod-více bodů
a spravují přístupové funkce v síti. Tyto kanály přenáší řídící
informace během úvodní fáze výstavby nového spojení nebo
v případě aktualizace lokalizační oblasti. Do této skupiny
zařazujeme:


Kanál náhodného přístupu RACH (Random Access
Channel) – jedná se o kanál, který je vysílán ve směru
uplink mobilní stanicí, a které v případě potřeby
umožňuje požádat o přidělení kanálu SDCCH pro další
signalizaci. Na tento kanál přistupují MS tak, že
vzájemně
„soupeří“
o
přístupový
timeslot.
Komunikace se v tomto kanálu realizuje protokolem SALOHA (Slotted Aloha).



Kanál potvrzení (povolení) přístupu AGCH (Access
Grant Channel) – jedná se o kanál, který je vysílán ve
směru downlink základnovou stanicí, která tímto
kanálem potvrdí nebo zamítne MS přístup k síti. Tento
kanál se používá pro přidělení nezávislého
vyhrazeného řídícího kanálu SDCCH (k přenosu další
potřebné signalizace) nebo provozního kanálu TCH
mobilní stanici, jejíž výzva byla přijatá v kanálu
RACH. V případě potvrzení přístupu BTS oznámí MS
platnou hodnotu parametru časového posuvu TA
(Timing Advance).



Vyhledávací kanál PCH (Paging Channel) – jedná se
rovněž o část řídících kanálů CCCH vysílaných ve
směru downlink. Tento kanál je použit při vyhledávání
(vyvolání) konkrétní MS, pokud s ní chce BSS navázat
kontakt (příchozí volání ze strany BSS). Všechny BTS
v dané lokalizační oblasti LA (Local Area) vysílají
pomocí tohoto kanálu TMSI, případně IMSI
požadované MS. MS musí do určité doby odpovědět
na PCH pomocí kanálu RACH, jinak je považována za
nedostupnou. MS v režimu provozní pohotovosti (idle)
proto nepřetržitě sleduje informace vysílané na
kanálech BCH a PCH.

DCCH

Jednosměrné vysílací kanály BCH jsou použity
subsystémem základnových stanic BSS k vysílání jednotných
informací základnovou stanicí všem mobilním stanicím
nacházejícím se právě v buňce. Tato skupina kanálů se dále
dělí na:




Vysílané řídící kanály BCCH (Broadcast Control
Channel) – jsou vysílané pouze ve směru downlink. Na
tomto kanále se mobilním stanicím vysílají informace
charakterizující síť v dané oblasti, které jsou nezbytné
pro komunikaci s BTS. V těchto kanálech jsou
obsaženy např. informace pro potřeby registrace MS
do sítě, pro korekci výkonu MS, o číslech rádiových
kanálů používaných aktuální (servisní) i sousedními
základnovými stanicemi, doplňující informace (číslo
sekvence) pro FH (Frequency Hopping); kód státu
MCC (Mobile Country Code), kód sítě MNC (Mobile
Network Code); synchronizační informace jako číslo
lokální oblasti LAI (Location Area Identifier),
identifikační číslo buňky CID (Cell IDentifier)
a identifikační kód základnové stanice BSIC (Base
Transceiver Station Identity Code); informace
o formátu (struktuře) skupiny obecných řídících kanálů
CCCH. Kanál BCCH je vysílán na kanále C0T0 bez
FH a bez regulace výkonu z důvodu příjmu tohoto
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Poslední skupinou jsou obousměrné vyhrazené řídící
kanály DCCH. Tyto kanály přenášejí informace potřebné
v závěrečné fázi výstavby spojení nebo informace související
s existujícím spojením na konkrétním kanálu TCH. Kanály
DCCH plní obdobné funkce jako signalizační kanál D v sítích
ISDN a navíc některé specifické funkce pro mobilní sítě, jako
např. přenos naměřených údajů. Jedná se vždy o spojení typu
bod-bod a patří zde kanály:






na úkor přenosové rychlosti užitečných uživatelských
dat (celý nebo polovina burstu kanálu TCH se přidělí
kanálu FACCH). Tento kanál se používá v případě,
kdy velké zpoždění signálu není přípustné, jako např.
při handoveru. Na rozlišení, zda se kanál TCH využívá
pro přenos účastnických dat nebo pro přenos
signalizace prostřednictvím kanálu FACCH, se
používají 2 řídící bity normálního burstu SF (Stealing
Flag), které se nacházejí před a za tréninkovou
sekvencí dat.

Oznamovací kanál NCH (Notification Channel) je
používán pro informování mobilních stanic
o příchozích
skupinových
nebo
celoplošných
hovorech.

Samostatný (nezávislý) vyhrazený řídící kanál SDCCH
(Stand-alone Dedicated Control Channel) – tento
signalizační kanál není spřažen s existencí provozního
kanálu, je tedy používán pro signalizaci mezi mobilní
stanicí a subsystémem základnových stanic v případě,
pokud zde není žádné aktivní spojení (není k dispozici
kanál TCH). O kanál SDCCH žádá mobilní stanice
přes kanál RACH a oznámení o přiřazení přijme
kanálem AGCH. Po dokončení signalizačního spojení
je kanál SDCCH uvolněn a může být přiřazen jiné
mobilní stanici. Příkladem přenosů po kanále SDCCH
je např. přenos informace o přiděleném kanálu pro MS,
přenos dat potřebných k tarifikaci, aktualizace
lokačních informací (LA), pro přenos signalizace
během výstavby spojení (výměna autorizačních
a šifrovacích informací) nebo pro přenos SMS.
Pomalý přidružený řídící kanál SACCH (Slow
Associated Control Channel) – tyto kanály umožňují
přenos malými rychlostmi (cca 390 bit/s) a tedy
i s velkým zpožděním (okolo 480 ms). Kanál SACCH
je vždy přiřazen a používán s provozním kanálem TCH
nebo vyhrazeným kanálem SACCH. Tento přidružený
kanál zabezpečuje přenos signalizace potřebné
k zabezpečení potřebného časového předstihu TA,
regulaci výkonu vysílaného signálu z BTS a přenos
údajů o kanálových měřeních. Data musí být kanálem
SACCH přenesena kontinuálně, neboť příchod paketů
kanálu SACCH je brán jako důkaz existence fyzického
rádiového spojení. Pokud nejsou k dispozici žádná data
k odeslání, pak MS odešle hlášení o měření velikosti
signálů rádiových kanálů servisní (aktuální)
i sousedních BTS, potřebných pro handover. Podle
toho, na jaké účely bude signalizace použitá,
rozlišujeme kanály SACCH/T (provoz) a kanály
SACCH/C (řízení).
Rychlý přidružený řídící kanál FACCH (Fast
Associated Control Channel), (9,2 nebo 4,6 kbit/s) –
užitím dynamického přednostního multiplexování na
provozním kanále TCH může být vytvořena dodatečná
kapacita využitelná pro signalizaci. Tento kanál je
vytvořen a přiřazen pouze společně s provozním
kanálem TCH a veškerý provoz na něm probíhající jde

Mimo všechny výše uvedené kanály, je definován ještě
buňkový vysílací kanál CBCH (Cell Broadcast Channel), který
je používán pro vysílání zpráv systému SMSCB (Short Message
Service Cell Broadcast). Kanál CBCH sdílí fyzické médium
s kanálem SDCCH a používá se na vysílání ve směru
downlink, které může být přijímané více MS.
Základnová stanice může podle potřeby používat různé
dovolené kombinace logických kanálů dle Tab. 2 [1].
TABULKA 2 MOŽNÉ KOMBINACE LOGICKÝCH KANÁLŮ V SÍTI GSM
M1

M2

M3

M4

M5

TCH/F

M6

M7

M8
n+m

TCH/H
TCH/H
BCCH
CCCH
SDCCH
SACCH

n+m

FACCH
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Abstrakt— V roce 1965 publikovali J.W. Cooley a J.W. Tukey [3]
rychlý algoritmus, který měl sloužit pro výpočet koeficientů
Fourierové řady na číslicovém počítači. Algoritmus FFT (Fast
Fourier Transform) způsobil převratnou revoluci v používání
metod diskrétního a číslicového zpracování signálů a vynutil si
vytvoření nové teorie diskrétních a číslicových signálů. Tak
vznikly diskrétní Fourierova řada (DFŘ) a diskrétní Fourierova
transformace (DFT). Algoritmus FFT jako rychlý algoritmus pro
výpočet DFT, je velmi dobře implementovatelný v různých
programových prostředích, ale často se zapomíná na jeho
problémy, které může způsobit neuvažování jeho základních
vlastností. Tento článek si právě klade za cíl upozornit na
podmínky správného využití FFT spektrální analýzy diskrétního
signálu [1].

S    c1 2   1   c1 2   1 

(2)

kde koeficienty Fourierovy řady jsou
c1 

C1 j1
C
e a c1  1 e j1
2
2

a   x  je Diracův impulz, který je definován jako [2]

  x   1 pro x  0,   x   0 pro x  0 a platí



   x  dx  1



(3)

Keywords-rychlá Fourierova transformace, aliasing, výpočet
diskrétní Fourierovy transformace

I.

ÚVOD

Harmonická analýza a vyjádření signálů v kmitočtové
oblasti je používáno často v praxi z několika důvodů. Jsme
zvyklí posuzovat spíše kmitočtové vlastnosti signálu než
časové změny (nízkofrekvenční signál, šířka pásma apod.),
neboť si dokážeme lépe představit jeho kmitočtové vlastnosti.
Hudebníci si například při ladění nástrojů dokážou vybavit tón
komorního „a“, víme asi, jak bude znít řeč z mobilního
telefonu
při
úzkopásmové
(300Hz-3400Hz)
nebo
širokopásmové telefonii (50Hz-7000Hz) apod. Jean Baptiste
Fourier (1768-1830) ve své práci o sdílení tepla vedením
vytvořil ortonormální systém a uvedl metodu, kterou nazval
harmonická analýza. Fourierova řada a Fourierova
transformace se běžně používají pro harmonickou analýzu a
syntézu spojitých signálů. Pojmy jako kmitočtová
charakteristika, fázový posun nebo spektrální složky
zdomácněly a často se používají při popisu vlastností signálů a
systémů.
II. DISKRÉTNÍ SPEKTRUM KONEČNÉHO ÚSEKU
HARMONICKÉHO SIGNÁLU

Obr. 1.
Spektrum harmonického signálu: a) spojitý harmonický signál a
jeho spektrum, b) periodická posloupnost Diracových impulzů a jejich
spektrum, c) ideálně vzorkovaný harmonický signál a jeho spektrum.

Pro ideální vzorkování spojitého harmonického signálu jsme
použili nekonečnou periodickou posloupnost Diracových
impulzů, které jsou od sebe vzdáleny o vzorkovací interval T
s  t  

Uvažujme harmonický signál ve tvaru kosinusovky

s  t   C1 cos 1t  1 

(1)

kde C1 je amplituda, 1  2 f1 je úhlový kmitočet, 1 je
počáteční fáze, která pro jednoduchost bude nulová a čas
t   ,   . Jeho spektrum po provedení zobecněné



   t  nT  ,

n 

f vz 

1
T

(4)

Spektrum periodické posloupnosti Diracových impulzů (4) je
také nekonečná periodická posloupnost Diracových impulzů
(obr.1b)
S   

Fourierovy transformace je rovno (obr.1a)
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2
T



    k  ,

k 

vz

vz 

2
T

(5)

Diskrétní harmonický signál získáme ideálním vzorkováním
spojitého harmonického signálu (1). To provedeme tak, že
spojitý harmonický signál násobíme posloupností Diracových
impulzů (4)

sid  t   s  t   s  t  

1
Sid    S w  
(11)
2

1
  c1  S w   kvz  1   c1  S w   kvz  1   .
T k 

Sharm   

Na tvaru okénkové funkce závisí, jaký tvar spektrum S w  



 s nT    t  nT 

(6)

n 

Je známo, že součinu v časové oblasti odpovídá konvoluce
v kmitočtové oblasti. Spektrum diskrétního harmonického
signálu je pak rovno (obr.1c)
Sid   

1
1
S    Sid   
2
2





k 

c1     kvz  1   c1     kvz  1 

(7)
Nyní budeme definovat pravoúhlou okénkovou funkci (obr. 2a)
T
T
w  t   1 pro t   , T0 
2
2
w  t   0 pro t  

(8)

bude mít. Lze použít další známá okna, jako např. Hannovo,
Hammingovo, Blackmannovo, Kaiserovo, Bartlettovo okno a
další. Jak vidíme z obr. 2b, tak signál je diskrétní v čase, ale
spektrum je stále spojité. Abychom mohli definovat diskrétní
Fourierovu řadu nebo diskrétní Fourierovu transformaci,
musíme provést vzorkování také v kmitočtové oblasti. To
provedeme tak, že spojité spektrum Sharm   násobíme
periodickou posloupností Diracových impulzů, které jsou na¨
kmitočtové ose od sebe vzdáleny o úhlový kmitočet 0  2π
(obr. 3a)

T
T
, T0 
2
2

s0   

Spektrum okénkové funkce (8) se rovná (obr.2a)
S w   



 w t   e



 jt

T0



    k  .
0

k 

(12)

 T0 T 

 T   j   
dt  T0 sinc   0  e  2 2 
 2

(9)

kde funkce

sinc  x   1 pro x  0 a sinc  x  

sin  x 
pro x  0 .
x

Obr. 3.
a) Periodická posloupnost Diracových impulzů, daná rovnicí (12),
v kmitočtové oblasti, b) vzorkované spektrum diskrétního harmonického
signálu podle rovnice (11)

Posloupnosti Diracových impulzů v kmitočtové oblasti opět
odpovídá periodická posloupnost Diracových impulzů v časové
oblasti (obr. 4a)
Obr. 2.

a) Pravoúhlá okénková funkce w(t) a její spektrum S w   ,

s0  t  

b) konečný úsek diskrétního harmonického signálu sharm(t) a jeho spektrum

Sharm  

T0
2



   t  nT  .

n 

0

(13)

Jestliže nyní násobíme spojité spektrum Sharm   Diracovými

Pomocí okénkové funkce vybereme konečný úsek diskrétního
harmonického signálu o délce T0 (obr. 2b)

sharm  t   w  t   sid  t 

(10)

Spektrum konečného úseku harmonického signálu máme jako
(obr.2b)

impulzy S0   , tak dostaneme vzorkované spektrum
konečného úseku harmonického signálu, které je vidět na obr.
3b. Součinu spekter Sharm    S0   odpovídá konvoluce
v čase

Sharm    S0    sharm  t   s0  t  .
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(14)

Výsledek konvoluce (14) je vidět na obr. 4b.

ek  n  e

jk

2
T
T1

e

jk

2
nT
NT

e

jk

2
n
N

.

(19)

Splnění podmínky (18) má zásadní význam, jak uvidíme dále,
pro správný výpočet spektra DFŘ. Definice přímé a zpětné
diskrétní Fourierovy řady podle rovnic (15) a (16) je vlastně
vztah mezi mohutnostmi Diracových impulzů spektra na obr.
3b a diskrétního signálu na obr. 4b. Tyto mohutnosti
Diracových impulzů vyjádříme jako posloupnosti obecně
komplexních čísel.

Obr. 4.
a) Periodická posloupnost Diracových impulzů v čase podle rovnice
(13), b) ideálně vzorkovaný harmonický signál

III. DEFINICE DISKRÉTNÍ FOURIEROVY ŘADY A DISKRÉTNÍ
FOURIEROVY TRANSFORMACE
Algoritmus FFT je natolik výkonný, že si vynutil rozvoj
diskrétního zpracování signálů a zavedení definice diskrétní
Fourierovy řady a diskrétní Fourierovy transformace. Diskrétní
Fourieova řada (DFŘ) přiřazuje periodické posloupnosti s  n
s periodou N periodickou posloupnost S  k  také s periodou N
N 1

S  k    s  n  e

 jk

2
n
N

, k  0, 1, 2,

, N 1

(15)

n 0

přičemž vlnovkou je vyznačena periodicita. Zpětná diskrétní
Fourierova řada přiřazuje periodické posloupnosti S  k 
s periodou N původní periodickou posloupnost s  n  také
s periodou N

s  n 

2
jk
n
1 N 1
S  k   e N , n  0, 1, 2,

N k 0

, N 1

(16)

Veličina k není kmitočet, ale je to pořadové číslo spektrální
složky. U spojité Fourierovy řady se periodický signál skládá
teoreticky z nekonečného počtu harmonických složek. U
diskrétní Fourierové řady je těchto harmonických složek
pouze N (obr. 5). Jádro spojité Fourierovy řady je [2, 3]

e jk1t  e

2
jk
t
T1

(17)

Jestliže spojitý signál ortogonální báze rovnoměrně
vzorkujeme s periodou T a platí podmínka
T = NT1, T0 = T1, kde N je přirozené číslo

Obr. 5.
Ortogonální báze N diskrétních harmonických složek diskrétní
Fourierovy řady (15)

Diskrétní Fourierova transformace (DFT), na rozdíl od
diskrétní Fourierovy řady, přiřazuje konečnou posloupnost S[k]
délky N konečné posloupnosti s[n] také délky N. Nalezení
obrazu DFT S[k] posloupnosti s[n] může být rozděleno do tří
kroků [4]
1. Posloupnosti s[n] o konečné délce N přiřadíme
periodickou posloupnost s  n  s periodou N:

(18)

pak lze psát

s  n  s  mod N  n 
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(20)

kde modN(n) je operace modulo N.
2. Nalezneme obraz diskrétní Fourierovy řady
N 1

S  k    s  n  e

 jk

2
n
N

, k  0, 1, 2,

, N 1

(21)

n 0

3. Z periodické posloupnosti S  k  vybereme jednu periodu
o délce N

S  k   RN  k   S  k 

(22)

kde RN[k] je pravoúhlá posloupnost, která je definována takto

RN  k   1 pro k  0, N  1
RN  k   0 pro k  0, N  1

Obr. 6.

když k, n a N jsou přirozená čísla. Z výpočtového hlediska je
výraz RN[k] nadbytečný, a proto se v literatuře často
vynechává. To ovšem může vést k mylnému dojmu, že obraz
DFT je periodický!

a) Pravoúhlá spojitá okénková funkce

w  t 

a její spektrum, b)

konečný úsek diskrétního harmonického signálu o délce T  a jeho spojité
0
spektrum.

Tomu opět odpovídá časová posloupnost Diracových impulzů
(obr. 8a) a periodický diskrétní signál, který odpovídá spektru
na obr. 7b (obr. 8b).

IV. ÚSKALÍ VÝPOČTU OBRAZU DISKRÉTNÍ FOURIEROVY
TRANSFORMACE
V praxi při konkrétních měřeních se spektrálními
analyzátory, které používají algoritmus FFT pro výpočet DFT,
se může stát, že neplatí podmínka (18). Uvažujme případ, kdy
tomu tak nebude a podívejme se v případě konečného úseku
harmonického signálu, co se stane. Nechť délka okénkové
funkce w  t  je T0 , která je větší než základní perioda T1
harmonického signálu (1)

T0  T1 

1
, T0  P  T
f1

(23)

kde P je reálné kladné číslo. Pravoúhlá spojitá okénková
funkce w  t  je definována takto
w  t   1 pro t  

T
T
, T0 
2
2

w  t   0 pro t  

(24)

T
T
, T0 
2
2

Časový průběh okénkové funkce w  t  a její spektrum je vidět
na obr.6a. Okénková funkce w  t  vysekne z harmonického
signálu úsek o délce T0 , jak je vidět z obr. 6b. Také je zde vidět
spojité spektrum tohoto vyseknutého úseku diskrétního
harmonického signálu. Podobným způsobem jak v kapitole 2,
chceme získat diskrétní spektrum vzorkováním spojitého
spektra z obr. 6b. Opět použijeme periodickou posloupnost
Diracových impulzů (obr.7a)

2
S0        k0  , 0 
T0
k 

Obr. 7. a) Periodická posloupnost Diracových impulzů S    , b) vzorkované
0
spektrum diskrétního harmonického signálu vyseknuté oknem w  t 

Z obrázku 7 a 8 vyplývá, že vlivem nesplněním podmínky (18),
dochází při výpočtu spektra pomocí diskrétní Fourierovy
transformace
k podstatným
chybám,
které
výrazně
znehodnocují správnost výpočtu spektra. To se zvláště
projevuje u reálných zařízení pro FFT spektrální analýzu.
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Abstrakt—Příspěvek popisuje využití Asterisku pro přenos
časového multiplexu (TDM) přes Ethernet a ukazuje praktickou
realizaci tunelování 32-kanálového multiplexu E1 přes Ethernet.
Tato technologie je označována jako TDMoE (Time Division
Multiplex over Ethernet) a je podporována v open-source
projektu Asterisk.
Klíčová slova-Asterisk, TDMoE, E1, Ethernet.

I.

ÚVOD

V roce 2005 bylo v rámci projektu sdružení CESNET
řešeno tunelování multiplexu E1 přes IP, toto řešení bylo
postaveno na zařízení od společnosti Cisco a je popsáno
v technické zprávě [1]. V následujícím roce bylo na VŠE v
Praze experimentálně nasazeno propojení dvou lokalit pomocí
tunelovaného multiplexu E1 přes Ethernet, situace je popsána v
příspěvku [2]. Realizace proběhla s přispěním pracoviště VŠBTUO a jednalo se o první nasazení Asterisku v ČR v režimu
tunelované E1 přes Ethernet. Druhé řešení na VŠE mělo o
jeden řád nižší finanční náklady, přitom se v experimentální
fázi jevilo jako spolehlivé, ale vzhledem k omezeným
možnostem měření, nebyl proveden hlubší rozbor TDMoE, což
si klade za cíl tento článek. V roce 2011 byla na VŠB-TUO
zadána bakalářská práce, která měla za cíl najít limitní hodnoty
použití TDMoE [3].
Struktura článku je následující. Nejdříve budou obecně
popsány výhody TDMoE a důvody nasazení, rovněž budou
zmíněny i negativa. Následně bude popsána konfigurace
praktického nasazení a provedených experimentálních měření,
ze kterých budou vyvozeny závěry pro praktickou použitelnost
TDMoE.
II.

POUŽITÍ TDMOE

Pokud budeme hledat důvody nasazení TDMoE, tak
hlavním důvodem bude infrastruktura instituce, která
neumožňuje přímé propojení E1, ale naopak bude nabízet
dostupnost Ethernetu mezi body propojení.
Druhým důvodem bude cenové hledisko, jelikož tunelování
s využitím open-source projektu Asterisk nese sebou
jednoznačně nejnižší náklady.
Třetím důvodem může být bezpečnost, protože multiplex
E1 neobsahuje techniky šifrování a zavedení šifrování bude
cenově mnohem náročnější než šifrování na L2 v Ethernetu.

Budeme-li hledat negativa, tak jednoznačně narazíme na
nedostupnost technického popisu technologie TDMoE pro
Asterisk a údaje v článku jsou víceméně získány empiricky.
Rovněž může být překážkou fakt, že se jedná o open-source
projekt, kde pro řadu institucí je překážkou nedostupnost SLA
(garantovaná úroveň poskytované služby) ze strany dodavatele.
Pro nasazení TDMoE je potřebná znalost projektu Asterisk
[4], za kterým stojí americká společnost Digium. Budeme
potřebovat dva moduly E1 s vhodným rozhraním pro sběrnici
PC, které máme k dispozici, přičemž můžeme i sáhnout po
low-end modulech čínské produkce [5].
Pokud bude zvažovat, že se s vybavením výše pustíme do
propojení pomocí technologie VoIP, tak TDMoE nám nabídne
podstatnou výhodu, a tou je transparentnost přenosu obsahu
v kanálech multiplexu E1. Neřešíme, co se přenáší, může se
sice jednat o signalizaci QSIG, se kterou má Asterisk
v různých verzích problémy či proprietární signalizaci např.
CorNET anebo jinou, kterou Asterisk nepodporuje, ale
v případě TDMoE je tunelován celý multiplex E1 transparentně
a neřešíme, co je obsahem.
III.

PRAKTICKÁ REALIZACE TDMOE

Multiplex s časovým dělením (Time Division multiplex)
byl vyvinut francouzským inženýrem Émilé Baudotem
nejprve pro použití v telegrafii na směrování více přenosů
současně po jednom přenosovém kanálu. Plné využití však
našel až o několik desítek let později v digitálních telefonních
sítích ve druhé polovině 20. století [3]. Nejpoužívanějším
časovým multiplexem je E1 s 32 kanály po 64 kbit/s, čili jeho
přenosová rychlost je 2048 kbit/s.
A. Potřebné komponenty pro realizaci
Předpokládejme, že potřebujeme propojit dvě lokality,
např. dvě pobočkové ústředny (PBX) prostřednictvím E1,
kterou budeme tunelovat přes Ethernet. Pro E1 se používají
obvykle dva metalické kroucené páry, které jsou na straně
ústředny v případě RJ45 ISDN /PRI zásuvky připojeny na piny
1,2 a 4,5. Poměrně často se objevuje i 15-ti pinový CAN 15 Z,
kde se Rx a Tx objevuje na dvou horních a spodních pinech,
tedy 1,9 a 8,15. Nalezení vysílače lze snadno provést pomocí
LED diody, čili připojíme pár přijímače na vysílač a opačně.
Budeme potřebovat dva počítače, na kterých nám poběží
Asterisk a dva moduly E1, které jsou podporovány ovladačem
DAHDI (Digium/Asterisk Hardware Device Interface), což
máme vždy zajištěno u výrobce Digium. Tato společnost
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# tar –zxvf libpri-1.4-current.tar.gz

označuje E1 karty počátečními písmeny TE (podporuje T1/E1)
anebo E (E1). V našem případ jsme měli k dispozici moduly
TE110P. Existuje ovšem řada další výrobců jako Sangoma či
OpenVox, které jsou běžně s Asteriskem provozovány.
Pochopitelně je potřebné volit modul E1 pro Asterisk s
ohledem na sběrnici PC.

# cd libpri-1.4-current
# make
# make install
Tímto jsme nainstalovali LibPRI. Po instalaci balíčků
LibPRI a DAHDI máme všechny potřebné závislosti
nainstalovány a můžeme přistoupit k instalaci samotného
programu Asterisk. Proto stáhneme verzi 1.8 ze stránek
výrobce a již známými příkazy make a make install
nainstalujeme.
# cd ~/src/asterisk-complete/asterisk
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/ asterisk/
asterisk-1.8-current.tar.gz
# tar zxvf asterisk-1.8-current.tar.gz

Obr.1. Modul TE110P.

B. Konfigurace Asterisku
Nyní můžeme konfigurovat Asterisk. Instalace Asterisku je
popsána např. v [4], [6]. Předpokládejme, že máme verzi
Asterisku vyšší než 1.6, u Asterisku 1.6 totiž došlo k přechodu
od ovladače ZAPTEL k DAHDI. V našem případě jsme zvolili
dnes nejrozšířenější verzi Asterisku 1.8.
DAHDI je seskupení dvou samostatných utilit DAHDILinux a DAHDI Tools. DAHDI Linux poskytuje ovladače
jádra a DAHDI Tools nám zase poskytuje různé nástroje pro
správce jako je dahdi_cfg nebo dahdi_scan a jiné [3].

# cd asterisk
# ./configure
# make
# sudo make install
# sudo make config
Striktní dodržení tohoto postupu zajistí bezproblémový
chod softwarové pobočkové ústředny Asterisk [3]. Nyní
můžeme připojit E1 rozhraní k PBX dle obr.2.

Pro instalaci DAHDI je důležité vědět, jakou máme
nainstalovanou verzi jádra Linux, protože je třeba vybírat tutéž
verzi pro DAHDI anebo necháme systém, aby si verzi zjistil
sám a podle ní stáhl odpovídající verzi DAHDI. Instalaci
provedeme pomocí těchto příkazů:
# cd ~/src/asterisk-complete/dahdi
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linuxcomplete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
# tar –zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz

Obr.2. Schéma připojení PBX pro tunelování E1 přes Ethernet.

# cd dahdi-linux-complete-current
# make all
# make install

C. Zprovoznění modulu E1 a konfigurace TMDoE
Nejprve je třeba detekovat nově přidaný hardware [3].
# dahdi_genconf

# make config
Tímto jsme úspěšně nainstalovali DAHDI. Dalším v pořadí
je instalace LibPRI. LibPRI je knihovna, která přidává podporu
pro ISDN (PRI a BRI). Pro naši konfiguraci jsme užili verze
1.4.3.
# cd ~/src/asterisk-complete
# mkdir libpri
# cd libpri/

Tento příkaz načte kartu do systému a dalším příkazem
nastavíme kartu pro základní použití. Zadáme proto příkaz
# dahdi_cfg-vv
Tímto je vytvořen a nastaven pro základní použití
konfigurační soubor pro Digium kartu system.conf ve složce
/etc/dahdi/. Pro korektní využití karty se softwarem Asterisk je
třeba ještě restartovat DAHDI a Asterisk v tomto pořadí
příkazy:
# /etc/ init.d/dahdi restart

# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/ libpri1.4-current.tar.gz

# /etc/init.d/asterisk restart
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echocanceller=mg2,1-15,17-31

Správnost postupu lze ověřit jak blikáním červené LED na
kartě, tak v systému Asterisk. Zadáme proto příkaz ke spuštění
Asterisku
# asterisk –rvvvvvv

Po každé změně konfiguračního souboru system.conf je
třeba jej uložit a restartovat DAHDI a Asterisk příkazy

a zadáme

# /etc/init.d/dahdi restart

*CLI>dahdi show status
Nyní bychom měli vidět detekovaný HW a stav OK. Stejně
tak lze ověřit nastavení kanálů karty, to by mělo vypadat takto
pro všech 31 kanálů:
asterisk*CLI> dahdi show channels
Všechny kanály by měly býti ve stavu In Service.

# /etc/init.d/asterisk restart
Po jejich zadání proběhne odpojení a znovu načtení všech
modulů uvedených v konfiguračním souboru modules.conf ve
složce /etc/asterisk/.
Pokud vše proběhlo správně, uvidíme v CLI Asterisku po
zadání příkazu
*CLI>dahdi show status

Abychom mohli tunelovat E1 přes Ethernet rozhraní, je
třeba nasměrovat rámce z trasy mezi Digium kartami do
Ethernetového rozhraní [3]. K tomu je potřeba opět upravit
konfigurační soubor system.conf ve složce /etc/dahdi/. Do
tohoto souboru vložíme pod nastavení karty řádek ve formě
dynamic=<driver>,<address>,<numchans>,<timing>,
kde <driver> je název použitého rozhraní na daném
počítači (např. v našem případě eth). <address> je specifická
adresa rozhraní (MAC adresa pro eth rozhraní) protější strany a
<numchans> udává počet kanálů, při použití E1 nastavíme
počet kanálů na 31.

Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options
TE110P T1/E1 Card 0 OK 94 0 0 CCS HDB3 CRC4

Na obr. 3 je možné vidět komunikaci mezi oběma PC
zachycenou ve Wireshark, ze které můžeme vyčíst směrování
rámců, zdrojovou a cílovou adresu MAC zařízení, čas začátku
přenosu rámce, užitý protokol a využité kanály [3].

Jako poslední nastavíme zdroj časování <timing> stejně
jako jsme to provedli u nastavení telefonních karet Digium
TE110P. Pokud zde nastavíme nulu, přikážeme tím systému, že
dané PC se bude chovat jako Master. Pokud nastavíme
jedničku, udáváme tím příkaz, že dané PC se bude chovat jako
Slave. Jiné možnosti načasování zde možné nejsou. Ve
výsledku tedy bude vypadat celá konfigurace pro PC1 takto:
# Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0"
(MASTER) CCS/HDB3/CRC4

Obr.3. Komunikace zachycená ve Wireshark.

dynamic=eth,eth1/2C:6A:63:C8:05:8A,32,1

Protokol TDMoE byl vytvořen Markem Spencerem,
zakladatelem Asterisku. Vyexportováním obsahu rámce do
textového souboru, si můžeme prohlédnout detaily [3].

# termtype: te

No. Time Source Destination

bchan=1-15,17-31

11 0.004998 (1c:6f:65:c8:01:8e) (1c:6f:65:3f:7a:84)

dchan=16

Protocol

Length

echocanceller=mg2,1-15,17-31

TDMoE

286

span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4

Info
Subaddress:0 Channels:31

11: 286 bytes on wire (2288 bits), 286 bytes captured (2288 bits)
Destination: Giga-Byt_3f:7a:84 (1c:6f:65:3f:7a:84)

A pro PC2 bude vypadat konfigurace takto:

Source: Giga-Byt_c8:01:8e (1c:6f:65:c8:01:8e)

# Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0"
(MASTER) CCS/HDB3/CRC4

Type: Digium TDM over Ethernet Protocol (0xd00d)

span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4

Digium TDMoE Protocol

dynamic=eth,eth1/1A:6C:62:2F:7B:81,31,0

Subaddress: 0

# termtype: te

Samples: 8

bchan=1-15,17-31

Flags: 0x02, Sig bits present

dchan=16

.... ....0 = Yellow Alarm: False
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.... ...1. = Sig bits present: True
Channels: 31

přeneseno 2288 bitů. V plně duplexním režimu tedy vyžaduje
TDMoE v počítačové síti dostupné pásmo 4,58Mbit/s.
V.

Data (8 bytes)
Jako první vidíme pořadí daného rámce (Frame 11), čas
jeho příchodu (0.004998) v sekundách a zdrojovou MAC
adresu a cílovou adresu, použitý protokol (TDMoE), jeho délku
v bytech (286) a počet užitých kanálů (31) a jeho velikost
(2288 bits).Na dalším řádku je vidět využité rozhraní (Ethernet
II), pojmenování obou těchto použitých rozhraní na obou PC a
jejich MAC adresy. Toto rozdělení se dá dále upřesnit na to,
které rozhraní s kterou MAC adresou je zdrojem (Source) a
které je cílem (Destination). Dále vidíme použitý protokol tedy
Digium TDM over Ethernet Protocol. Ten lze také dále
upřesnit a níže vidíme, zdali byl na trase indikován žlutý alarm
(Yellow Alarm: False). Také zde vidíme počet užitých kanálů
(Channels:
31). Jako poslední zde vidíme přenesená
zašifrovaná data rozdělená po osmi bitech do jednotlivých
Timeslotů.
IV.

ANALÝZA TDMOE

Měření vytvořeného spoje TDMoE jsme provedli
sledováním alarmů na E1 při měnící se chybovosti sítě. K
degradaci síťových parametrů jsme použili síťový emulátor
Simena NE1000, který byl vložen do vytvořeného Ethernet
propoje. V případě narušení synchronizace, byl tento stav
detekován v Asterisku. Po zadání dahdi show status v CLI
Asterisku můžeme sledovat indikované alarmy, jako jsou YEL,
RED nebo BLUE, tyto alarmy jsou popsány v doporučení ITUT G.703 [7].
Při měření bylo zjištěno, že trasa je schopna
bezproblémového provozu, dokud BER, nedosáhne hodnoty
1·10-2.
Po odchycení přenosu z wiresharku můžeme vidět, kolik
rámců je přeneseno za sekundu. Jelikož se tento počet mění,
pro představu průměrného toku rámců si odvodíme, kolik
rámců se přenese za jednu minutu. Z wiresharku jsme zjistili,
že za minutu se přenese 120 168 rámců a v každém rámci je
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TDMoE představuje technologii umožňující transparentní
přenos E1 sítí Ethernet. Pro její bezproblémové nasazení je
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použitých signalizačních protokolů v Asterisku. To lze s
výhodou použít v případě různých proprietárních protokolů,
ale i v případě nekompatibility zpráv standardizovaného
signalizačního protokolu s Asteriskem. Nevýhodou oproti
VoIP je P2P charakter propoje, což vyplývá z použitého
principu tunelované E1 přes Ethernet.
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Abstrakt— Tento článek se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti
výuky a vzdělávání v předmětech zaměřených na moderní
informační a komunikační technologie. Autoři popisují
modernizaci a rozšíření laboratorních úloh předmětů Měření v
informačních a komunikačních technologiích a Měření v
telekomunikační technice na Fakultě elektrotechniky a
informatiky, VŠB-TU Ostrava. Fakulta elektrotechniky a
informatiky VŠB-TU Ostrava dlouhodobě buduje linii předmětů
z oblasti virtuální instrumentace, které jsou součástí nabídky ve
všech akreditovaných studijních programech této fakulty.
Článek se zaměřuje na využití prototypové platformy ELVIS II a
jejího nadstavbového modulu Emona DATEx. Tato platforma se
používá pro výuku základů teorie digitálních komunikačních
systémů na řadě prestižních univerzit po celém světě.
Tento článek se dále zabývá generováním a analýzou digitálně
modulovaných signálů s využitím modulární hardwarové
platformy PXI (PCI rozšíření pro instrumentaci) a USRP
(univerzální zařízení pro softwarové rádio). Pro návrh
softwarové části je využito grafického vývojového prostředí
LabVIEW a jeho doplňkové knihovny funkcí Modulation
Toolkit. S pomocí těchto hardwarových a softwarových
prostředků autoři vytvořili experimentální úlohy, které názorně
demonstrují práci s reálnými signály a reálnými hardwarovými
prostředky. Tento přístup umožní studentům lépe pochopit
moderní principy používané v komunikačních a informačních
systémech pracujících s digitálně modulovanými signály.
Klíčová slova: Virtuální instrumentace, LabVIEW, Softwarově
definované rádio - SDR, PCI rozšíření pro instrumentaci - PXI,
Univerzální zařízení pro softwarové rádio - USRP.

I.

ÚVOD

Vývoj technologií v komunikačních a informačních
systémech směřuje k využívání čím dál složitějších systémů
zpracovávajících digitálně modulovaný signál [1]. Tento vývoj
je doprovázen nástupem nových a nových technologií [2]. Pro
výuku a demonstraci funkce těchto systémů je zapotřebí mít
odpovídající přístrojovou techniku. Výraznou vývojovou linii
této techniky jsou flexibilní softwarově orientované systémy
využívající univerzální hardwarovou základnu. Článek

popisuje modernizaci a rozšíření laboratorních úloh předmětů
Měření v informačních a komunikačních technologiích a
Měření v telekomunikační technice na FEI, VŠB-TUO. Tyto
laboratorní úlohy demonstrují studentům prací s reálnými
digitálně modulovanými signály. To jim umožní lépe pochopit
základní principy, na kterých se budují moderní komunikační a
informační systémy.
V oblasti virtuální instrumentace dosahují pracovníci
fakulty špičkové úrovně dané přímou spolupráci s americkou
firmou National Instruments i firmami, pro které jsou v rámci
systémové integrace celosvětově nabízena unikátní řešení
postavena na této technologii. Tato historická zkušenost
umožnila fakultě vybavit svá pracoviště ojedinělými
hardwarovými komponentami, které ve spojení s odpovídající
softwarovou nadstavbou umožňují ukazovat studentům
nejmodernější principy implementované v současných
komunikačních a informačních systémech.
V dnešní době jsou u moderních komunikačních a
informačních systémů stále více aplikovány digitální modulace
[1]. Pro digitální modulace slouží jako zdroj modulačního
signálu diskrétní signál, nejčastěji to bývá nějaká bitová
posloupnost. Pro zvýšení přenosové rychlosti oproti modulační
rychlosti byly zavedeny tzv. několikastavové modulace.
Obecný počet stavů M = 2n modulace musí být přizpůsoben
přenosovému kanálu, při horší kvalitě kanálu (horší odstup
signálu od šumu) se používá digitální modulace s menším
počtem stavů, oproti tomu kvalitní kanál s malým šumem
umožňuje přenášet signál pomocí mnohostavové modulace
(např.: M-QAM, M-PSK). Kde M je počet stavů, n je počet
bitů potřebných k vyjádření daného počtu stavů.
V tomto článku jsou popsány tři rozdílné hardwarové
platformy, které jsou využívány pro výuku a reálnou
demonstraci základních modulačních technik.
II. PROTOTYPOVÁ PLATFORMA ELVIS II S
NADSTAVBOVÝM MODULEM EMONA DATEX
Prototypová platforma ELVIS II [3] s nadstavbovým
modulem Emona DATEx [4] představuje výukový systém pro
práci s reálnými signály používaných v telekomunikačních
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systémech. Nadstavbový modul Emona DATEx používá
jedinečný přístup v podobě blokového schématu, kterého je
využíváno pro modelování komunikačních systémů
využívajících digitálně modulovaný signál. V této koncepci
studenti nemusí ztrácet čas laděním syntaxe SW. Modul
Emona DATEx jim umožňuje pracovat na úrovni blokového
schématu. Stejně jako v LabVIEW [5] je zde kód aplikace
vyjádřen pomocí grafického programování (blokového
schématu). Modul Emona DATEx disponuje sadou
elektronických obvodů zastoupených pomocí bloků. Umožňuje
tedy studentům více se soustředit na funkci, kterou hrají
jednotlivé prvky v komunikačních systémech.
V oblasti telekomunikací, mohou být všechny modulační a
kódovací systémy popsány pomocí matematických rovnic.
Tyto rovnice lze rovněž vyjádřit jako bloková schémata. To je
univerzální jazyk telekomunikací. Existuje řada učebních
materiálů a textů, které mohou být snadno propojeny s HW
platformou Emona DATEx. Na obrázku 1 je znázorněna deska
Emona DATEx se všemi jejími moduly.

Figure 1. Deska Emona DATEx a její moduly zasunutá do platformy ELVIS
II.

Nadstavbový modul Emona DATEx (Telecommunication
Trainer) je vhodný zejména pro práci s typickými digitálně
modulovanými signály z aplikační oblasti telekomunikační
techniky. Modul obsahuje více než dvacet funkčních modulů,
včetně sčítačky, násobičky, a fázového posunu, které umožňují
práci s analogovými i digitálními signály. Podrobnější popis
nadstavbové desky Emona DATEx naleznete v [4] a [6].
S využitím těchto prostředků autoři připravili pro studenty
demonstrační laboratorní úlohy, které jim umožňují pochopit
způsob generování a analýzy digitálně modulovaných signálů
zastoupených v technologiích, se kterými se každodenně
setkávají.
Figure 2. Generování ASK signálu pomocí prototypové platformy ELVIS II
a nadstavbového modulu Emona DATEx.

Na obrázku 2 je blokové schéma pro generování ASK
signálu, vytvořené zapojení generátoru ASK signálu a
vlastního reálného měření.
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III.

NI USRP 29XX - UNIVERZÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO
SOFTWAROVÉ RÁDIO

A. Systém NI USRP 29xx (Universal Software Radio
Peripherals) je softwarově-programovatelné rádiové
zařízení (SDR), které je určeno především pro výuku a
výzkum rádiových komunikací, viz obrázek 2. Zařízení je
programovatelné pomocí vývojového nástroje NI
LabVIEW s použitím knihovny Modulation Toolkit. Je to
dostupná a jednoduše použitelná radiokomunikační
platforma pro rychlé návrhy aplikací například pro
generování, záznam i přehrávání různých analogových a
především digitálních signálů, komunikace na úrovni
fyzické vrstvy, monitorování frekvenčních spekter a mnoho
dalšího. Se schopností vysílat a přijímat rádiové signály
napříč širokého frekvenčního rozsahu tento systém
dovoluje vytvářet a analyzovat širokou škálu rádiových
aplikací, které zahrnují běžné standardy, jako je digitální
rádiové vysílání (DAB), digitální pozemní televizní
vysílání (DVB-T), buňkové sítě GSM, sítě WiFi (802.11),
Bluetooth a další.

Figure 4. Koncepce NI USRP - programovatelný rádiový systém.

Studenti mohou konfigurací virtuálního vektor signálového
generátoru vygenerovat digitálně modulovaný signál v
libovolném modulačním schématu, a to jak v jeho ideální, tak
degradované podobě. Tento generovaný signál lze následně
analyzovat a vizualizovat virtuálním vektor signálovým
analyzátorem.
IV.

NI PXI MODULÁRNÍ PLATFORMA

Charakteristickou tendencí vývoje komunikačních systémů
je posun od proprietárních obvodových řešení HW prostředků
k jejich univerzální architektuře, přičemž hlavním nositelem
funkčnosti systému se stává SW - tomuto modernímu konceptu
se říká softwarově definované rádio (SDR). Stejný posun lze
pozorovat i u měřící techniky pro generování a analýzu
digitálně modulovaných signálů.

Figure 3. Koncepce NI USRP - programovatelný rádiový systém.

Na rozdíl od systému PXI je USRP nerozšiřitelné o žádné
další prvky. Slouží pouze pro generování a analýzu analogově
a především digitálně modulovaných signálů. Na obrázku 4 je
zobrazen čelní panel vektor signálového generátoru
analyzátoru, který byl vytvořen pro potřeby výuky.

Jedním ze zástupců, který je reprezentantem tohoto přístupu
je modulární systém na bázi PXI sběrnice, na kterém lze SW
prostředky grafického programování ve vývojovém prostředí
LabVIEW snadno realizovat vektor signálový generátor nebo
vektor signálový analyzátor. Jediným doplňkovým nástrojem,
který je k tomu zapotřebí je rozšiřující knihovna funkcí
Modulation Toolkit, která obsahuje bloky typické pro dnešní
komunikační systému používající digitálně modulované
signály. S těmito prostředky lze snadno realizovat základní
funkce, které jsou součástí firmware vektor signálových
generátorů a vektor signálových analyzátorů. Navíc lze takto
realizovaný přístroj snadno přizpůsobit novým protokolům a
modulačním schématům, které doprovázejí nástup nových
technologií. Následující obrázek 6 ukazuje čelní panely
virtuálních přístrojů, které vytvořili studenti v rámci výuky.

Figure 5. Vytvořené měřicí pracoviště - virtuální instrumentace a softwarově
definovaného rádia.
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špičkovými měřicími přístroji, jejichž hodnota se pohybuje v
řádech miliónů korun.
Připravené laboratorní úlohy umožňují generování a
analýzu digitálně modulovaných signálů v jejich ideální a
degradované podobě v grafickém vývojovém prostředí
LabVIEW s využitím knihovny Modulation Toolkit.
Laboratorní úlohy umožňují studentům generovat a analyzovat
signály v simulovaném režimu anebo s využitím vektor
signálového generátoru-analyzátoru (VSG, VSA) v podobě
PXI nebo USRP.
PODĚKOVÁNÍ
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Práce s multimediálními daty v jazyce JavaFX
Petr Cika, Martin Zukal

Abstrakt—V článku je popsána práce s multimediálními daty
v jazyce JavaFX. V úvodu jsou popsány základní postupy
pro vytvoření jednoduché aplikace s grafickým uživatelským
rozhraním. Následuje popis vytvoření přehrávače s ovládacími
prvky. Přehrávač umožňuje práci jak s audio, tak i s video
soubory.
Keywords—Java FX, multimédia

I. I NTRODUCTION
Platforma JavaFX disponuje rozsáhlým API pro práci s multimédii. Balíček javafx.scene.media umožňuje přehrávat multimediální obsah bud’ v okně samostatné aplikace
běžící na PC nebo přímo na webové stránce. Informace v této
části jsou čerpány zejména z [1].
Pro práci s médii jsou k dispozici tři komponenty:
• Media: objekt reprezentující zdroj multimediálního obsahu. Obsahuje informace o médiu jako je rozlišení, doba
trvání, rozlišení či metadata.
• MediaPlayer: objekt, který poskytuje kontrolu nad
přehráváním obsahu.
• MediaView: Objekt typu Node, který umožňuje zobrazení obsahu.
Všechny
tyto
třídy
jsou
součástí
balíčku
javafx.scene.media a jsou na sobě závislé. Závislosti
jsou pomocí diagramu tříd zachyceny na obr. 1.
Pro vytvoření jednoduchého přehrávače je nutné využít všechny tři tyto třídy. Třída MediaPlayer poskytuje
všechny funkce potřebné pro přehrávání multimédií. Přehrávání se ovládá pomocí metod play(), stop() a pause().
Nastavením proměnné volume na určitou hodnotu lze měnit
hlasitost přehrávaného zvuku (proměnná může nabývat hodnot
0.0 až 1.0). Pro úpravu levo–pravého vyvážení je možné upravit hodnotu proměnné balance. Ta může nabývat hodnot
od −1.0 (zcela vlevo) do 1.0 (zcela vpravo), v nule je zvuk
vyvážen.
Pro zobrazení obrazu v případě přehrávání videa slouží
třída MediaView, která dědí ze třídy Node a tím umožňuje
aplikovat na tuto komponentu všechny dostupné efekty a transformace (rotace, rozostření apod.). Každá třída MediaView
obsahuje odkaz na právě jednu instanci třídy MediaPlayer,
jejíž obsah zobrazuje.
II. V YTVO ŘENÍ P ŘEHRÁVAČE S OVLÁDACÍMI PRVKY
V této části bude ukázáno, jak lze vytvořit aplikaci, která
bude umět přehrávat soubory jak z lokálního disku, tak z umístění v síti Internet, dále bude umět řídit přehrávání a nastavovat
Článek byl podpořen projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Evropského
sociálního fondu a státním rozpoctem České republiky
P. Cika, Vysoké učení technické v Brně, 612 00 Brno, Česká republika,
e-mail: cika@feec.vutbr.cz).
M. Zukal, Vysoké učení technické v Brně, 612 00 Brno, Česká republika,
e-mail: martin.zukal@phd.feec.vutbr.cz).

Obrázek 1.

Diagram tříd balíčku javafx.scene.media.

hlasitost zvuku. Postup vytváření přehrávače s ovládacími
prvky vychází z [2], je však upraven pro potřeby tohoto textu.
Vytvoříme nový JavaFX projekt a ve zdrojovém balíčku
vytvoříme nový balíček s názvem mediaplayer. V tomto
balíčku vytvoříme kontroler pro obsluhu ovládacích prvků
přehrávače s názvem MediaPlayerController. V takto
vytvořené třídě definujeme následující privátní proměnné:
@FXML
private
@FXML
private
@FXML
private
@FXML
private
@FXML
private
@FXML
private

Button playButton ;
Button pauseButton ;
Button stopButton ;
Slider balanceSlider ;
Slider volumeSlider ;
Pane m e d i a P a n e ;

private MediaPlayer mediaPlayer ;
p r i v a t e MediaView mediaView ;

Proměnné s anotací @FXML budou přístupné v aplikaci
SceneBuilder, ostatní nikoli.
Ve stejném balíčku vytvoříme nový FXML dokument, jako
kořenový prvek vybereme BorderPane, a pojmenujeme jej
MediaPlayer. Vytvořený dokument otevřeme v aplikace
SceneBuilder a provedeme následující úpravy:
•
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velikost (Pref Width a Pref Height) nastavíme na 800 ×
600 pixelů,

•

•

•

•

v záložce Code přiřadíme vytvořený kontroler
(Controller
class),
hodnota
pole
tedy
bude
mediaplayer.MediaPlayerController,
do horní části obrazovky vložíme Menu Bar s Menu
„Soubor“ a prvky Menu Item „Otevřít soubor“ a
„Otevřít z URL“,
do středu vložíme Pane a v záložce Properties vybereme
mediaPane jako fx:id, pozadí tohoto panelu nastvíme
na černou barvu (v záložce Properties do pole Style
napíšeme -fx-background-color: black;,
do spodní části vložíme Anchor Pane a umístíme sem
následující prvky:
– tlačítko (Button) „Spustit“ kterému přiřadíme fx:id
playButton,
– tlačítko „Pozastavit“ kterému přiřadíme fx:id
pauseButton,
– tlačítko „Zastavit“ kterému přiřadíme fx:id
stopButton,
– Label s nápisem „Hlasitost:“,
– Label s nápisem „Vyvážení:“,
– horizontální Slider pro hlasitost kterému přiřadíme
fx:id volumeSlider, minimum nastavíme na 0,
maximum na 1 a hodnotu (Value) nastavíme na 1,
– horizontální Slider pro vyvážení kterému přiřadíme
fx:id balanceSlider, minimum nastavíme na
−1, maximum na 1 a hodnotu nastavíme na 0.

Celé grafické uživatelské rozhraní by mělo ve finále vypadat
podobně, jako to ukazuje obrázek 2.

Obrázek 2.

Grafické uživatelské rozhraní přehrávače

Tím máme připravené grafické uživatelské rozhraní a můžeme přejít k přidání logiky k řízení přehrávání. V Eclipse
přidáme do třídy MediaPlayerController metody pro
obsluhu událostí spojených se stiskem jednotlivých tlačítek
a prvků menu a pro ovládání hlasitosti. Pro každé tlačítko
(resp. prvek Menu) vytvoříme obslužnou metodu, ve které
provedeme požadované akce.
K vytvoření instance třídy MediaPlayer a zobrazení
videa je potřeba několik kroků. Tato sekvence kroků je nezávislá na tom, zda spouštíme soubor z lokálního disku nebo
z Internetu a proto můžeme tyto kroky vložit do samostatné
metody. Nazvěme ji initPlayer. Jako parametr předáme

této metodě řetězec obsahující URI (Uniform Resource Identifier) identifikující zvolený soubor (jedná se ve své podstatě
o adresu začínající specifikací protokolu). Samotná metoda pak
vypadá následovně:
private void i n i t P l a y e r ( S t r i n g u r i )
{
i f ( u r i == n u l l )
return ;
i f ( m e d i a P l a y e r != n u l l )
{
mediaPlayer . stop ( ) ;
mediaPlayer = null ;
}
Media m = new Media ( u r i ) ;
m e d i a P l a y e r = new M e d i a P l a y e r (m ) ;
mediaPlayer . setAutoPlay ( true ) ;
mediaView = new MediaView ( m e d i a P l a y e r ) ;
m e d i a P a n e . g e t C h i l d r e n ( ) . add ( mediaView ) ;
volumeSlider . valueProperty ( ) . bindBidirectional (
mediaPlayer . volumeProperty ( ) ) ;
balanceSlider . valueProperty ( ) . bindBidirectional (
mediaPlayer . balanceProperty ( ) ) ;
}

Nejdříve ověříme, že je vstupní parametr platný, poté zkontrolujeme stav mediaPlayeru a pokud již byla instance
vytvořena, zastavíme přehrávání a uvolníme ji z paměti.
Nakonec vytvoříme na základě předaného URI objekt typu
Media, který předáme konstruktoru třídy MediaPlayer a
na základě instance třídy MediaPlayer vytvoříme objekt
mediaView, který pak přidáme na panel mediaPane. Nakonec využijeme možností platformy JavaFX a pomocí vlastností a vazeb zajistíme správnou funkci ovladačů hlasitosti a
vyvážení. Vazby a vlastnosti byly podrobně popsány v kapitole
??, zde uvidíme jejich využití v reálné aplikaci. Na řádcích
18 a 19 nastavujeme obousměrnou vazbu (binding) mezi
hodnotou slideru pro ovládání hlasitosti a hlasitostí (volume)
mediaPlayeru. Tím bude zajištěno, že po načtení skladby
se slider nastaví na aktuální hodnotu a zároveň i to, že při
posunutí sliderem dojde ke změně hlasitosti. Na řádcích 20
a 21 podobně nastavujeme vazbu mezi hodnotou slideru pro
ovládání vyvážení a vyvážením (balance) mediaPlayeru.
Nejprve obsloužíme prvek Menu „Otevřít soubor“,
abychom mohli náš přehrávač testovat. Vytvoříme metodu
public void openFileItemFired(ActionEvent
event), která je zobrazena na následujícím výpise:
public void o p e n F i l e I t e m F i r e d ( ActionEvent event )
{
F i l e C h o o s e r f c = new F i l e C h o o s e r ( ) ;
F i l e f = f c . showOpenDialog ( n u l l ) ;
i f ( f != n u l l )
{
i n i t P l a y e r ( f . toURI ( ) . t o S t r i n g ( ) ) ;
}
}

Využili jsme třídy FileChooser k zobrazení dialogu
pro výběr souboru a pokud byl soubor vybrán je zavolána
metoda initPlayer, které se předá URI souboru. Metoda
toUri() třídy File zajistí přidání specifikace protokolu
(v tomto případě řetězce file:///) na začátek adresy a
převedení všech speciálních znaků nacházejících se v adrese
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(zejména se jedná o zpětná lomítka a mezery) do ASCII
kódování.
Metoda pro obsluhu prvku „Otevřít z URL“ bude podobná.
Lišit se bude pouze dialog pro získání adresy, kde v tomto
případě využijeme metodu showInputDialog(Object
message) třídy JOptionPane.
public void openUrlItemFired ( ActionEvent event )
{
S t r i n g u r l = JOptionPane . showInputDialog
( " Z a d e j t e URL : " ) ;
i f ( u r l ! = n u l l && u r l . l e n g t h ( ) > 0 )
{
initPlayer ( url );
}
}

Před zavoláním metody initPlayer ještě testujeme, zda
uživatel nezadal prázdný řetězec, což by vedlo k vyhození
výjimky při pokusu o inicializaci MediaPlayeru.
Dále přidáme metodu pro obsluhu tlačítka „Zastavit“. Ta
má následující tvar:
public void s t o p B u t t o n F i r e d ( ActionEvent event )
{
i f ( m e d i a P l a y e r == n u l l )
return ;

funkcemi jako je ekvalizér, využití efektů při zobrazování
videa a další.
III. C ONCLUSION
V článku je podrobně pospána základní práce s multimédii v
jazyce JavaFX. Vše je demonstrováno na konkrétním příkladě
vytvoření jednoduchého prohlížeče. Text je proložen částmi
kódu tak, aby čtenář mohl dle instrukcí naprogramovat vlastní
multimediální přehrávač. Pro návrh a implementaci grafického
rozhraní byl využit doplněk s názvem SceneBuilder.
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mediaPlayer . stop ( ) ;
}

Opět zde ověříme, zda byl mediaPlayer již inicializován
a pokud ano zavoláme jeho metodu stop().
Podobně bude vypadat metoda pro obsluhu tlačítka
„Spustit“ s tím rozdílem, že budeme volat metodu play().
Tedy:
public void p l a y B u t t o n F i r e d ( ActionEvent event )
{
i f ( m e d i a P l a y e r == n u l l )
return ;
mediaPlayer . play ( ) ;
}

Nakonec změny uložíme a přepneme se do aplikace SceneBuilder, kde v záložce Code v položce On Action přiřadíme vytvořené metody k jednotlivým tlačítkům/prvkům menu
podle následující tabulky:
ID tlačítka/prvku
MenuItem „Otevřít soubor“
MenuItem „Otevřít z URL“
playButton
stopButton

Metoda
openFileItemFired
openUrlItemFired
playButtonFired
stopButtonFired

Tím jsme zajistili, že po kliknutí na tlačítko (resp. prvek
z menu lišty) se zavolá zvolená metoda a provede se kód
uvnitř této metody. To byl poslední chybějící krok k zajištění
funkčnosti celé aplikace. Nyní nám již nic nebrání v tom,
abychom celou aplikaci spustili tak, jak to bylo popsáno
v kapitole ??.
V této kapitole bylo ukázáno, jak vytvořit jednoduchou
aplikaci pro přehrávání souborů z disku nebo z umístění v síti
Internet. Možnosti platformy JavaFX jsou však mnohem širší.
Více informací lze nalézt např. v [3], kde je problematice multimédií v JavaFX věnována jedna rozsáhlá kapitola, ve které je
ukázáno, jak vytvořit multimediální přehrávač s pokročilými
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Vlnění má transverzální/příčný charakter, vlna nemá
podélnou složku ve směru šíření.



Elektromagnetické pole jednoznačně popisují dvě
vektorové veličiny:

Klíčová slova-rádiové vlny; šíření vln; vlnová délka

I.

ÚVOD



Šíření rádiových vln je ovlivněno zejména vlastním
prostředím a prostorovým uspořádáním vysílacího řetězce.
Důležitým faktem jsou vlastnosti zemského povrchu, jako je
vodivost půdy, profil terénu a jeho drsnost. Podstatný je také
stav atmosféry – vliv ionizace ionosféry, hydrometeory,
teplota, vlhkost atd.

o

vektor intenzity elektrického pole E [V/m]

o

vektor intenzity magnetického pole H [A/m]
(častěji se používá magnetická indukce B[T])

Vektory E a H jsou na sebe vzájemně kolmé a kolmé
na směr šíření (Poyntingův vektor S).

V důsledku nehomogenity přenosového prostření často
dochází ke skládání různých typů vln, vzniku odrazů, ohybů,
což se podstatně projeví na úrovni intenzity přijímaného
signálu.
Jen málo z výše zmiňovaných faktorů jsou časově a
frekvenčně stálé. Většina se projevuje jen při určitých
kmitočtech s různou periodicitou a polohou. Tabulka 1 uvádí
přehled rozdělení jednotlivých frekvenčních pásem.
TABULKA I.

PŘEHLED ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH FREKVENČNÍCH PÁSEM

Obrázek 1.

H

Dále
budou
popsány
základní
elektromagnetických vln z pohledů jejich šíření.
II.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN



E
E

Z
120

Elektrické a magnetické složky se v prostoru šíří
stejnou rychlostí.



Elektromagnetické pole se mění harmonicky:

E  Eme jt

Vlna je exponenciálně tlumena v obou složkách stejně.



E a H jsou vůči sobě časově posunuty o úhel:

p
n

kde p je index absorpce, n je index lomu:

n
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(2)



arctg

V homogenním prostředí předpokládáme v celém jeho
objemu konstantní materiálové parametry.

(1)



vlastnosti

Z hlediska ovlivnění šíření elektromagnetické vlny
rozlišujeme několik základních charakteristických vlastností
prostředí:

Poyntingův vektor

c
v

(3)

kde ω je úhlová rychlost ω = 2πf a f je kmitočet [Hz]

(4)
kde v je fázová rychlost vlny v daném prostředí,
c je rychlost světla 299792458 m/s.




Vlnová délka ve vzduchu je pak rovna:

Šíření intenzity elektrického pole podél osy x lze pak
vyjádřit [1]:

Ez  Em e x e

 x
j t  
 v

0 

(5)

 0 0



c
 m
f

(10)

kde c je rychlost světla ve vakuu

kde Em je amplituda intenzity elektrického pole

v

p je konstanta útlumu [1]

c

  xn 
p
j c  t    arctg 
n2  p 2
Em e x e   c  n 
120

1

0 0

 c  3.108 ms 1

(11)

Pokud se elektromagnetická vlna šíří prostředím s εr ≠
1 µr ≠ 1, bude se šířit jinou rychlostí než ve vakuu. Tím
se změní i jeho délka vlny (9). Poměr délky takovéto
vlny s délkou vlny ve vakuu se nazývá zkracovací
činitel k. Se zkracovacím činitelem se často setkáváme
u anténních napáječů [3], [4].

Podobně tak i magnetická složka elektromagnetické
vlny [1]:

Hy 

2

(6)

k

 v Z lf
1
 
 
0 c Z 0 le
r

(12)

kde lf je skutečná délka vedení, le je elektrická délka
vedení.

Obrázek 2.



Z uvedených vzorců vyplývá, že v dielektrickém prostředí jsou
parametry prostředí frekvenčně nezávislé, zatímco ve vodivém
prostředí (např. v anténním napaječi) je nutné počítat s
obecnějšími vztahy, protože parametry jsou frekvenčně závislé.

Průběh složek intenzity vlny v obecném prostředí

Impedance volného prostoru (ve vakuu, tj. přibližně i
ve vzduchu a troposféře) je rovna:

0
 120  377 
0

Z

(7)

kde µ0 je permeabilita vakua, µ0 = 4π.10-7 H/m
(relativní permeabilita vakua µr = 1), ε0 je permitivita
vakua ε0 = 10-9/36π = 8,85.10-12 F/m (relativní
permitivita va-kua εr = 1)


III.

POLARIZACE ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, vektor intenzity
elektrického pole má svoji složku pouze ve směru osy z, která
je kolmá na směr šíření, mluvíme o tzv. lineárně polarizované
vlně. Pokud je zemský povrch rovinou xz a pokud se vektor
intenzity elektrického pole E mění ve směru osy z, mluvíme o
vertikálně polarizované vlně (obrázek 3a). Pokud vektor E
kmitá v ose y, jedná se o horizontální polarizaci (obrázek 3b).

Fázová rychlost šíření elektromagnetické vlny v
obecném prostředí:

v

1

 ms 1 


(8)

kde je µ permeabilita materiálu µ = µ0∙µr , ε0 je
permitivita materiálu ε = ε0•εr.
µr a εr jsou relativní materiálové permeability a
permitivity (tabulkové hodnoty). Vlnová délka
v obecném prostoru je rovna nejkratší vzdálenosti dvou
míst se stejnou fází [2]:



2

 



v
 m
f

(9)

Obrázek 3.

Lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna

Lineárně polarizovaná vlna je specifický případ, kdy se
vektor intenzity elektrického pole pohybuje jen v jedné rovině.
Pokud se vektor skládá z více složek (např. z vektoru Ex a Ey),
které neustále mění svoji velikost a fázi, jedná se o eliptickou
polarizaci. Pokud je fázový posun mezi Ex a Ey roven 180°
mluvíme právě o lineární polarizaci. Pokud je Ey = 0 jde o
vertikální polarizaci a pokud Ex = 0 o horizontální.
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Specifickým případem je situace, kdy Ey = Ex = ±π/2.
Takovou polarizaci nazýváme kruhovou (obrázek 4). Smysl
otáčení vektoru E pak určuje levotočivou či pravotočivou
polarizaci.

Obrázek 4.

Eliptická polarizace elektromagnetické vlny

IV. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ŠÍŘENÍ VLN V
JEDNOTLIVÝCH KMITOČTOVÝCH OBLASTECH

vysílání v tomto pásmu upouští a je využíváno pro komunikaci
v dopravě (lodě, letadla).
C. SV
Střední vlny 100 kHz ÷ 1,5 MHz se šíří přes den převážně
povrchovou cestou a jejich dosah je asi 450 km. Nižší dosah
oproti dlouhým vlnám je způsoben vyšším kmitočtem a
útlumem v zemi. Při šíření prostorovou cestou přes den musí
dvakrát projít nejnižší vrstvou ionosféry (vrstva D) a jsou tedy
značně tlumeny. Vrstva D během noci zaniká, projevuje se
větší vliv prostorové vlny a vlnění se může odrážet od vrstvy E.
Při soumraku a svítání se tvoří vrstva E, která je velmi
rovnoměrná a k odrazům dochází v různých výškách, což mění
délku dráhy odražené vlny a tím i intenzitu vlny v místě
příjmu. Dochází ke střídavému zesilování a zanikání příjmu –
nastává tzv. únik (fading). Tento jev může mít interval od 1s do
20min. Pouze v malých vzdálenostech od vysílače, protože
přízemní vlna převažuje nad prostorovou.

Základní rozdělení rádiových vln (viz tabulka 1) se
vyznačuje tím, že pro každé z frekvenčních pásem v něm
uvedených jsou rozdílné fyzikální podmínky šíření rádiových
vln. Z toho pak vyplývá i účel použití tohoto pásma.

Definuje se tzv. oblast příjemného poslechu, která je dána
poměrem složky přízemní a ionosférické vlny 1:3 ÷ 2:5.
Doporučuje se použití antifadingových vertikálních antén s
délkou 0,625 λ (5/8 λ), které nemají parazitní.

A. Infrazvuková pásma
Rádiové vlny o kmitočtech v rozmezí 3 mHz ÷ 10 Hz
vznikají fluktuací elektronových a protonových toků od Slunce
k Zemi. Předpokládá se, že právě tyto vlny způsobují
fluktuační změny ionosféry, což má za následek úniky signálu.

Nevýhody těchto pásem spočívají ve vzájemném působení
povrchové a odražené složky, kdy dochází ke zkreslení
přenášeného modulovaného signálu. Zdrojem rušení jsou:
poruchy v atmosféře (bouřky), počítače, špatně odrušené
elektrické přístroje, špatně instalované vypínače, žárovky. Z
těchto důvodů se od vysílání v tomto pásmu v poslední době
upouští.

Bleskové výboje jsou zdrojem vln v rozmezí 10 Hz ÷ 3
kHz. Při jejich šíření podél magnetických siločar Země mohou
vnikat až do ionosféry. Jejich příjem je charakteristický hvizdy
se spojitým snižováním kmitočtu.
B. VDV a DV
Dlouhé vlny 30 ÷ 300 kHz a velmi dlouhé vlny 3 ÷ 30 kHz
se šíří převážně povrchovou cestou na velké vzdálenosti,
protože jsou málo tlumeny a ohýbají se podle povrchu Země.
Dosah je závislý hlavně na výkonu vysílače a může být několik
tisíc kilometrů.
Intenzita prostorové vlny v relativně malé vzdálenosti
několika stovek kilometrů převyšuje intenzitu přízemní vlny.
Prostorová vlna se šíří ve dne odrazem od vrstvy D a v noci od
vrstvy E.
Rádiové vlny v těchto pásmech se šíří s malým útlumem na
velké vzdálenosti kolem vysílače. S malým vyzářeným
výkonem lze tedy pokrýt velké území. Nevýhodou těchto
pásem je malý počet kmitočtových kanálů, které jsou k
dispozici, vysoká úroveň průmyslového a atmosférického
rušení a nutnost budovat antény velkých rozměrů. Tato pásma
byla proto rozdělena službám námořním a radionavigačním.
VDV vlny lze také šířit v povrchových vrstvách zemské
kůry, které vytváří pozemní vlnovod. Toho se využívá pro
spojení pod mořskou hladinou pro komunikaci s ponorkami.

D. KV
KV pásma jsou definována pro kmitočty 1,5 MHz ÷ 30
MHz. Šíření probíhá díky přízemní a prostorové vlny. Přízemní
vlna má ovšem v pásmech VKV značný útlum, proto o spojení
prostřednictvím této vlny uvažujeme do vzdálenosti max.
desítek kilometrů. Prostorová složka využívá jednoho či
několika odrazů od ionosféry. Podmínky šíření v tomto pásmu
jsou velmi závislé na stavu ionosféry, která mění svoji vodivost
poměrně často a záleží na počasí. Pro komunikaci
prostřednictvím ionosférické vlny musíme respektovat MUF a
LUF kmitočet. Pokud použijeme vyšší kmitočet, vlna se od
ionosféry neodrazí a projde jí, pokud naopak bude kmitočet
menší než LUF, útlum signálu bude značný a k odrazu vůbec
nedojde.
Jelikož má ionosféra dosti nestálé vlastnosti, dochází ke
značnému kolísání signálů. Moderní metody toto řeší tzv.
diverzitním příjmem. Počítá se, že jedním odrazem od
ionosféry se dosahuje vzdálenosti 2000 až 4000 km.
Pro návrh KV spojení se používají předpovědní
ionosférické mapy. Pomocí map lze stanovit sadu kmitočtů pro
každou hodinu v místě odrazu. Návrh spoje probíhá
následovně:

Přenos v tomto pásmu je rovnoměrný s dalekým dosahem a
bez větších výkyvů, ale je značně rušen atmosférickou
elektřinou a průmyslovými poruchami. Z těchto důvodů se od
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Určí se souřadnice Tx a Rx, určí se skutečná trasa
spoje.



Určí se dráha spoje a souřadnice bodu odrazu (pro
spoje do 4000 km), pro delší spoje se určí bod odrazu
- 2000 km od TX a druhý 2000 km před Rx.



Dle předpovědních map určíme pro místa odrazu MUF
a LUF.

V tomto pásmu se projevuje i dálkové šíření rozptylem od
hmotných částic (např. prachu) v troposféře.



Stanovíme efektivní hodnotu kmitočtu FOT (FOT =
0,85 MUF).

G. Pásmo centimetrových vln a kratších
Vlastnosti šíření centimetrových vln a kratších se blíží
vlastnostem šíření světla. Za překážkami se vytváří ostré stíny.
S ohledem na existenci radioreléových spojů je třeba plánovat i
výstavbu domů nebo jiných výškových staveb, útlum
způsobuje i lesní porost. Projevují se zde i vlivy počasí. K
útlumu dochází například při hustém dešti nebo mlze.

Moderní KV rádiové stanice, které se používají v armádě,
dokážou vyhodnotit MUF a LUF automatizovaně.
E. VKV
Tato pásma z pohledu principů šíření elektromagnetických
vln zahrnují kmitočty nad 30 MHz. Výhoda těchto kmitočtů
spočívá v možnosti využít poměrně široký komunikační kanál,
což přináší velkou přenosovou kapacitu.
Tyto kmitočty se šíří v oblasti s přímou viditelností,
případně využívají odrazů. Projevuje se zde vliv interferencí,
zakřivení zemského povrchu, jeho drsnost, vliv překážek apod.
Velmi krátké vlny se šíří vlnou přímou do vzdálenosti
rádiové dohlednosti. Částečně se ohýbají kolem zemského
povrchu a dosahují tedy až za optický horizont. Výjimku tvoří
úsek na dolním konci pásma, kde při mimořádných
podmínkách šíření dochází k odrazu od ionosféry (Es).
K nejvýraznějším službám užívajících tohoto pásma patří
rozhlasové vysílání s kmitočtovou modulací (a to jak Českým
rozhlasem, tak i soukromými společnostmi).
F. Pásmo ultrakrátkých (decimetrových ) vln
Decimetrové vlny se šíří přímou vlnou do vzdálenosti
rádiové dohlednosti. Dochází zde však k četným odrazům od
překážek, jejichž rozměry vzhledem k délce vlny již nemusí
být příliš velké. Proto musí být výběr místa pro anténu zvláště
v městské zástavbě volen s ohledem na výskyt četných odrazů.

O tato pásma se dělí jako největší uživatelé družicová
služba, včetně družicového rozhlasu a televize a pevná služba.

PODĚKOVÁNÍ
Výstup vznikl v rámci projektu OPVK číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0062, Společné aktivity VUT a VŠB-TUO
při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů
ICT.
REFERENCE
[1]

[2]
[3]
[4]

57

MAZÁNEK, Miloš; PECHAČ, Pavel. Šíření elektromagnetických vln a
antény. 2. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. 259 s. ISBN 80-0103032-6.
PECHAČ, Jan. ZÁZVOREC, Stanislav . Základy šíření vln. Praha :
BEN, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7300-223-7.
Vznik elektromagnetického vlnění [online]. 2008 [cit. 2011-01-21].
Dostupné z WWW: <http://elmag.sps.sweb.cz/1.htm#1.5>.
PECHAČ, Jan . Šíření vln v zástavbě. Praha : BEN, 2006. 108 s. ISBN
80-7300-186-1.

Digitální účastnická přípojka typu ADSL
Premysl Mer
Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechbniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 70833 OstravaPoruba, email: premysl.mer@vsb.cz
Abstrakt—Příspěvek se zabývá technologii ADSL. V kapitolách
jsou popsány modulace používané v ADSL, kmitočtové pásma a
využití dané technologie.
Klíčová
modulace

slova-ADSL;

POTS; ISDN;

I.

frekvenční

pásma;

ÚVOD

ADSL se vyznačuje, jak uţ název napovídá, nesymetrií
přenosových rychlostí. Ve směru k účastníkovi (downstream)
se dosahuje přenosové rychlosti do 8 Mbit/s. Pomalejší kanál
směrem od účastníka (upstream) přenáší signály rychlostí aţ 1
Mbit/s. ADSL podporuje násobky rychlostí 2,048Mb/s E1 pro
Evropu respektive 1,544 Mbit/s T1 pro USA. Aby byl
umoţněn současný provoz na stávající telefonní lince, je
datový signál namodulován nad hovorové pásmo. ADSL
modemy jsou tedy skutečně modemy (na rozdíl do HDSL
měničů) pracující v zásadě na podobném principu jako
analogové telefonní modemy. Díky kmitočtovému oddělení se
tady dá souběţně s vysokofrekvenčním digitálním přenosem
uţívat, na tomtéţ vedení, původní analogová telefonní sluţba
POTS (Plain Old Telephone Service) nebo digitální základní
přípojka ISDN-BRA. Koncové zařízení ADSL (ADSL
modem) je nutné instalovat na obou stranách účastnického
metalického vedení přes mikrofiltry (splitter) realizované jako
dolní resp. horní pásmové propusti, které rozdělí v obou
směrech přenosu přenášené pásmo na pásmo telefonního (nebo
ISDN) kanálu a pásmo, určené pro přenos digitálního signálu s
vyšší přenosovou rychlostí. [1]
II.

III.

FREKVENČNÍ PÁSMA

Pro vyřešení přenosu datových toků v obou směrech na
jednom vedení se pouţívá metoda frekvenčního dělení FDD s
vyhrazenými pásmy s dělícím kmitočtem 138 kHz nebo pro
variantu s ISDN přípojkou se musí pásma posunout, aby se
vytvořilo místo pro přenos digitálního signálu v základním
pásmu ISDN přípojky s modulační rychlostí 80 kBd. Začátek
pásma ADSL upstream i downstream je v tomto případě aţ na
138kHz. Výhoda FDM spočívá v jeho jednoduché
implementaci do systému. K oddělení dopředného a zpětného
kanálu stačí pouze filtry. FDM eliminuje vlastní NEXT
(přeslech na blízkém konci). V porovnání s EC je systém s
FDM méně nákladnější. Nevýhoda FDM je méně dokonalé
vyuţívání frekvenčních pásem. Uvedené základní dělení pásma
platí pro koexistenci s analogovou telefonní přípojkou (POTS)
a ISDN přípojkou vidíme na obr. 1 a 2

Obrázek 1. Obsazení frekvenčního spektra ADSL s POTS (FDM)

MODULACE V ADSL

U ADSL přípojek se uvaţovalo o pouţívání jedné z těchto
modulačních metod: QAM, CAP nebo DMT. Mezinárodně
standardizována byla modulace DMT (Discrete Multi-Tone),
coţ je typ modulace s více nosnými kmitočty (Multi-carrier
Modulation). Celý přenosový kanál je ve frekvenční oblasti
rozdělen do řady dílčích subkanálů. V kaţdém dílčím kanálu
probíhá kvadraturní amplitudová modulace QAM. V principu
můţe být modulace DMT povaţována za skupinu dílčích
systémů s kvadraturní amplitudovou modulací QAM
pracujících současně a paralelně, z nichţ kaţdý pracuje se
stejnou modulační metodou a téměř shodnou šířkou pásma,
jako běţný telefonní modem. U ADSL je frekvenční pásmo 0
aţ 1,104 MHz rozděleno do 256 subkanálů číslovaných 0 aţ
255. Nosné kmitočty jednotlivých subkanálů jsou od sebe
vzdáleny 4,3125 kHz. Spodní část spektra je však vyuţita pro
telefonní kanál nebo ISDN-BRA. Subkanály obsazené těmito
signály se proto nevyuţívají. [2][3]

Obrázek 2. Obsazení frekvenčního spektra ADSL s ISDN (FDM)

Metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancelling) umoţňuje
překrývání pásem ve směru k účastníkovi. Pro ADSL je
výhodné umoţnit překrývání kanálu s vyšší přenosovou
rychlostí s pomalejším dopředným kanálem (viz obrázek 3 a 4),
aby se vyuţilo výhod niţšího útlumu kabelu na niţších
kmitočtech. To lze dosáhnout pouţitím principu asymetrického
potlačení ozvěny, který omezuje rušení mezi oběma kanály.
Asymetrické potlačení ozvěny je zvláště vhodné pro koncová
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zařízení ADSL s diskrétní vícetónovou modulací DMT (tóny
označují nosné kmitočty do cca 1,1 MHz). Určitá sloţitost při
pouţití potlačení ozvěny se kompenzuje zvýšením výkonu o 2
dB.

Do [kHz]

1104

1104

1104

1104

Rýchlost [kbit/s]

32-13380

32-14900

32-11820

32-15300

Mezi všemi účastnickými oblastmi (typickou účastnickou
oblastí je byt, ve skutečnosti můţe být účastnickou oblastí
jakákoli budova, ve které ţije mnoho rodin, komplex kanceláří
atd.) a ústřednou (CO – Central Office) je kroucená metalická
dvojlinka. Obvykle se mluví o místním okruhu (smyčce). Pro
plnou rychlost ADSL je na obou koncích místní smyčky
instalován mikrofiltr (splitter), slouţící také k izolaci POTS
(ISDN) od ADSL. Na obr. 5 je zobrazena základní architektura
ADSL. [4][5]

Obrázek 3. Obsazení frekvenčního spektra ADSL s POTS (EC)

Obrázek 5. Architektura ADSL

Obrázek 3. Obsazení frekvenčního spektra ADSL s POTS (EC)

PODĚKOVVÁNÍ

Přehled nejčastějších variant shrnuje tabulka 8 s uvedením
kmitočtových pásem počtů vyuţívaných subkanálů. Rychlosti
jsou uvedeny aţ do teoretického maxima při respektování
pilotních kmitočtů, které obsadí příslušný subkanál, který je
pak nepouţitelný pro přenos dat. Pilotní kmitočty jsou pro
jednotlivé varianty stanoveny takto:


ADSL s POTS – kmitočet 276 kHz – nosná č. 64



ADSL s ISDN – kmitočet 414 kHz – nosná č. 9

TABULKA I
spectra.

upstream
down
strea
m

REFERENCE
[1]

Porovnání ADSL z hlediska obsazení frekvenčního
POTS
(FDM)

POTS
(EC)

ISDN
(FDM)

Jen data

Subkanálů

26

26

32

32

Od [kHz]

25

25

138

0

Do [kHz]

138

138

276

138

Rýchlost [kbit/s]

32-1500

32-1500

32-1860

32-1860

Subkanálů

224

250

198

256

Od [kHz]

138

25

276

0

Variant ADSL
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[3]

[4]
[5]
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Měření propustnosti a zpoždění v počítačové síti
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Abstrakt—Tento článek obsahuje zadání a postup řešení
laboratorní úlohy, která se zabývá měřením propustnosti a
zpoždění při přenosu dat v různých typech počítačových sítí
využívajících různá přenosová média a různá síťová zařízení.
Tato laboratorní úloha je vyučována v rámci předmětu
Telekomunikační sítě.
Klíčová slova-iperf; počítačová síť; propustnost; zpoždění

I.

ÚVOD

Cílem předmětu Telekomunikační sítě je poskytnout
studentům komplexní přehled o všech významných
telekomunikačních technologiích, které slouží pro přenos
různých druhů informací, jako například hlasových, datových,
obrazových nebo multimediálních. Důraz je kladen na srovnání
jednotlivých technologií z hlediska přenosové rychlosti,
dosahu, mobility, druhu použitých přenosových médií,
spolehlivosti a schopnosti přenášet různé druhy informací. Jsou
též naznačeny vývojové trendy v rámci jednotlivých kategorií
telekomunikačních technologií. Student tak bude schopen
posoudit výhody a nevýhody jednotlivých technologií a zvolit
nejvhodnější řešení pro danou situaci.
Dále bude popsáno zadání a postup řešení laboratorní úlohy
s názvem „Měření propustnosti a zpoždění v počítačové síti“,
která je vyučována v rámci tohoto předmětu.
II.

ZADÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY

Měření trvá 10 sekund a poté se v příkazovém řádku vypíší
naměřené výsledky. Tento výpis vypadá na straně serveru a
klienta podobně:
root@student-desktop:~# iperf -s
-----------------------------------------------------------Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----------------------------------------------------------[4] local 158.196.142.76
158.196.142.77 port 51669
[ID] Interval

Transfer

port

5001

connected

with

Bandwidth

[4] 0.0-10.2 sec 115 MBytes 94.1 Mbits/sec
root@student-desktop:~# iperf -c 158.196.142.76
-----------------------------------------------------------Client connecting to 158.196.142.76, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----------------------------------------------------------[3] local 158.196.142.77 port 51669 connected with
158.196.142.76 port 5001

Cílem této laboratorní úlohy je sestavit 5 druhů
počítačových sítí dle zadaných schémat a poté v nich změřit
propustnost a zpoždění. Propustnost bude změřena pomocí
nástroje Iperf a zpoždění pomocí nástroje Ping.

[ID] Interval

A. Program Iperf
Program Iperf [1] je volně šiřitelný program pro operační
systém Windows i Linux, kterým lze měřit různé přenosové
parametry (např. propustnost, variabilitu zpoždění – jiter,
ztrátovost paketů). Instalace programu Iperf se v OS Linux
provede příkazem apt-get install iperf. Je k tomu nutné mít
administrátorská práva – prompt příkazové řádky je ukončen
symbolem #.

Další možnosti nastavení tohoto programu je možné zjistit
v manuálových stránkách po zadání příkazu man iperf.

Program Iperf funguje na principu klient – server
s využitím TCP portu 5001. K některým měřením lze ale
použít i UDP protokol. Jako klient, resp. server budou v tomto
cvičení sloužit dva počítače na opačných koncích sítě. Je třeba
si uvědomit, že v jednom okamžiku je možné provádět měření
jen jednou dvojicí počítačů. Nejprve se spustí server příkazem
iperf –s. Spojení iniciuje klient po zadání příkazu iperf –c
ip_adresa_serveru.

Transfer

Bandwidth

[3] 0.0-10.1 sec 115 MBytes 95.5 Mbits/sec

B. Měření propustnosti a zpoždění v síti se sériovou linkou
Propojte počítače s aktivními síťovými prvky pomocí UTP
kabelů a sériových kabelů dle obr. 1. Studenti se rozdělí do
dvou skupin podle řad počítačů v laboratoři. První řada (PC 16) bude pracovat se směrovači AR1 a AR2, druhá řada (PC 710) se směrovači AR3 a AR4. Každá skupina bude realizovat
své vlastní zapojení. Počítače se s ostatními zařízeními
v rozvaděči propojují prostřednictvím zásuvek na patch panelu.
Síťová karta každého počítače je propojena se zásuvkou
označenou číslem počítače. Nakonfigurujte také IP adresu a
bránu Vašeho počítače. Směrovače jsou již předem
nakonfigurovány (IP adresy rozhraní, směrovací protokol
OSPF).
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V této síti změřte propustnost programem Iperf a přenosové
zpoždění příkazem ping ip_adresa. Naměřené výsledky si
zaznamenejte.

V této síti změřte propustnost programem Iperf a přenosové
zpoždění příkazem ping ip_adresa. Naměřené výsledky si
zaznamenejte.
E. Měření propustnosti a zpoždění v optické ethernetové síti
s CWDM multiplexory
Propojte počítače s aktivními síťovými prvky pomocí UTP
kabelů a optických vláken dle obr. 4. V tomto případě zapojí
všichni studenti jen jednu společnou síť.

Obrázek 1. Schéma zapojení sítě se sériovou linkou

C. Měření propustnosti a zpoždění v metalické ethernetové
síti
Propojte počítače s aktivními síťovými prvky pomocí UTP
kabelů dle obr. 2. UTP kabel mezi směrovači musí být křížený.
V této síti změřte propustnost programem Iperf a přenosové
zpoždění příkazem ping ip_adresa. Naměřené výsledky si
zaznamenejte.

V této síti je místo optického kabelu s dvěma vlákny pro
oba směry přenosu dat použito jen jedno optické vlákno, do
nějž jsou multiplexovány oba datové toky s využitím různých
vlnových délek optického signálu (např. 1610 nm a 1590 nm).
To je provedeno pomocí dvojice CWDM (Coarse Wave
Division Multiplexing) multiplexorů. Technologie CWDM
není tak výkonná jako DWDM, dokáže multiplexovat jen
několik vlnových délek (např. 8 vlnových délek s rozestupy 20
nm).
V této síti změřte propustnost programem Iperf a přenosové
zpoždění příkazem ping ip_adresa. Naměřené výsledky si
zaznamenejte.

Obrázek 4. Schéma zapojení optické ethernetové sítě s CWDM multiplexory

Obrázek 2. Schéma zapojení metalické ethernetové sítě

D. Měření propustnosti a zpoždění v optické ethernetové síti
Propojte počítače s aktivními síťovými prvky pomocí UTP
kabelů a optických vláken dle obr. 3.

F. Měření propustnosti a zpoždění v síti s 10 gigabitovým
Ethernetem
Propojte počítače s aktivními síťovými prvky pomocí UTP
kabelů a koaxiálního kabelu dle obr. 5. V tomto případě zapojí
všichni studenti jen jednu společnou síť. V této síti změřte
propustnost programem Iperf a přenosové zpoždění příkazem
ping ip_adresa. Naměřené výsledky si zaznamenejte.

Obrázek 5. Schéma zapojení sítě používající 10 gigabitový Ethernet
Obrázek 3. Schéma zapojení optické ethernetové sítě
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G. Zhodnocení výsledků měření
Výsledky jednotlivých měření propustnosti a zpoždění
zhodnoťte a vzájemně porovnejte. Zdůvodněte, proč se
jednotlivé hodnoty liší nebo naopak neliší od ostatních.
III.

PODĚKOVÁNÍ
Výstup vznikl v rámci projektu OP VK číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0062, Společné aktivity VUT a VŠB-TUO
při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů
ICT.

ZÁVĚR

V tomto článku bylo popsáno zadání a postup řešení
laboratorní úlohy s názvem „Měření propustnosti a zpoždění
v počítačové síti“. Tato úloha je součástí inovované výuky
předmětu Telekomunikační sítě na Katedře telekomunikační
techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB –
Technické univerzity Ostrava.
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Bezeztrátové kompresní metody použité
při přenosu dat
Pavel Nevlud
FEI, VSB-TU Ostrava, 17.listopadu, e-mail: pavel.nevlud@vsb.cz

Abstract—Tento příspěvek se zabývá kompresními metodami,
které se používají pro přenos dat. Jsou popisovány různé
statistické a slovníkové metody. U každé metody je vždy výstupní
komprimovaná sekvence znaků, bitů.
Přenos dat; statistické kompresní
kompresní metody; účinnost komprese

I.

metody;

slovníkové

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOMRESNÍCH METOD

Bezeztrátová koprese dat je založena na tzv. redundanci,
nebo-li nadbytečnosti dat. Na rozdíl od ztrátové koprese, kde se
využívá určité nedokonalosti zraku, sluchu apod. Ztrátová
komprese má mnohem větší kompresní poměr a většinou také
lze nastavit kvalitu komprese [1],[2],[3].
Bezeztrátové metody můžeme v zásadě rozdělit do dvou
základních metod, a to jsou metody statistické a metody
slovníkové. V reálné praxi některá zařízení pak kombinují obě
metody [4], [5].

II.

slovníku. Účinnost komprese je založena na velikosti tohoto
slovníku. Nevýhodou velkých slovníků je relativně časově
náročnější vyhledávání shody.

ROZDĚLENÍ BEZEZTRÁTOVÝCH KOMPRESNÍCH METOD

Pro přenos dat jsou bezeztrátové metody mnohem
významnější. Také jsou velmi důležité parametry týkajícící se
rychlosti komprese a rychlosti dekomprese přenášených dat.

III.

Statistické kompresní metody využívají četnosti výskytu
jednotlivých znaků. Typickým představitelem je Morseova
abeceda, která je vhodná pro anglickou abecedu. Znaky, které
se vyskytují častěji jsou kódovány kratší posloupností
jednotlivých bitů.
A. Algoritmus potlačení nul
Algoritmus potlačení nul umožňuje komprimovat pouze
jeden znak. Nejčastěji se jedná o znak 0.
AB00CD00000AC000 → AB00CDIc 5ACIc 3

B. Algoritmus proudového kódování
Algoritmus proudového kódování komprimuje libovolné
znaky, které se vyskytují alespoň 4x za sebou. Nahrazuje za
sebou vyskytující se
znaky za indikátor komprese, opakující se znak a počet
zbývajících znaků (celkový počet - 1).

Základním parametrem zůstává kompresní poměr, který
udává
poměr
nekomprimovaných
dat
k
datům
komprimovaným.

A. Statistické kompresní metody
Statistické kompresní metody jsou založeny na četnosti
výskytu jednotlivých znaků. Některé metody využívají
speciální znak, tzv. Ic (Indikátor Komprese), kterým může být
libovolný znak, který není použitý. Typicky se používají znaky
ASCII tabulky, které se nacházejí na pozicích 0 - 31.

STATISTICKÉ KOMPRESNÍ METODY

ABBBBCCCCCAAA → AIcB3IcC4AAA

C. Algoritmus upraveného proudového kódování
Algoritmus upraveného proudového kódování nahrazuje
Indikátor komprese 3x opakujícím se libovolným znakem,
následovaným
počtem
stejných
znaků.
Umožňuje
komprimovat libovolné znaky, podmínkou je, aby se znak
vyskytoval alespoň 4x, aby se nenavyšovalo množství dat.
ABBBBCCCCCAAA → ABBB1CCC2AAA0

B. Slovníkové kompresní metody
Slovníkové kompresní metody jsou založeny na principu
vyhledávání podobnosti v již přenesených, nebo
komprimovaných datech. Data se průběžně ukládají do
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D. Algoritmus bitové mapy
Algoritmus bitové mapy provádí kompresi jednoho znaku,
které ale nemusí být za sebou. Před jednotlivými symboly se
přenáší bitová mapa, kdy komprimovaný znak je nahrazen "0".

Postup kódování pomocí Huffmanova kódování:

A0AB00CD → 10110011AABCD

E. Shannon-Fanovo kódování
Shannon-Fanovo kódování
výskytu jednotlivých znaků.

využívá

1.

Vytvoříme množinu četností a seřadíme je podle
četnosti, od nejvyšší po nejnižší.

2.

Sečteme dvě nejnižší četnosti a jejich součet dále
považujeme za jednu četnost.

3.

Předchozí krok opakujeme dokud nevytvoříme celý
strom.

4.

Kódové kombinace jsou vždy sestaveny od kořene k
jednotlivým listům.

pravděpodobnosti

Pro kódování se používá binární strom, který se tvoří od
kořene k jednotlivým listům.
ACCDACBABA → A4C3B2D1 0101011101011001100

Obrázek 2. Vytvoření binárního stromu pro Huffmanovo kódování

Obrázek 1. Vytvoření binárního stromu pro Shannon-Fanovo kódování

Postup kódování pomocí Shannon-Fanova kódování
1.

Vytvoříme množinu četností a seřadíme je podle
četnosti, od nejvyšší po nejnižší.

2.

Rozdělujeme množinu četností na přibližně stejné
části, tak dlouho, dokud nevytvoříme celý strom.

3.

Jednotlivým znakům jsou přiřazeny
kombinace podle umístění na stromu.

4.

Kódové kombinace jsou vždy sestaveny od kořene k
jednotlivým listům.

kódové

G. Adaptivní Huffmanovo kódování
Adaptivní Huffmanovo kódování využívá četnosti výskytu
jednotlivých znaků.
Pro kódování se používá binární strom, který se tvoří
průběžně, jak se kódují jednotlivé znaky. Tato metoda je velmi
vhodná pro komprese při přenosu dat.
BCAA → B0C00A101
Postup kódování pomocí Huffmanova kódování:

F. Huffmanovo kódování
Huffmanovo kódování využívá četnosti výskytu
jednotlivých znaků. Pro kódování se používá binární strom,
který se tvoří od jednotlivých listů ke kořenu.
ACDEBEFCADEFACBCD
→
C4A3D3E3B2F2
01001001011101011110001100101111010011
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1.

Binární strom se tvoří průběžně.

2.

Platí základní pravidlo, že nahoře a napravo musí být
větší hodnota četnosti výskytu.

3.

Pokud přijde nový znak, označuje se jako N Z.

4.

Znaky se kódují podle předchozího stromu, nebo-li
podle odeslaných dat.

3.

Nová osa bude rozdělena ve stejném poměru, ale
mezní rozsahy budou odpovídat kódovanému znaku.

4.

Postupné zúžování osy bude dáno množstvím znaků v
bloku dat.

5.

Výsledkem bude reálné číslo z posledního rozsahu.

Obrázek 4. Grafické znázornění principu aritmetického kódování

IV.

SLOVNÍKOVÉ KOMPRESNÍ METODY

Slovníkové kompresní metody využívají principu
vyhledávání podobnosti v již přenesených datech. Účinnost
komprese je založena na velikosti prohledávaného okna a na
velikosti slovníku pro ukládání již přenesených dat.
A. LZ77
LZ77 (Abraham Lempel, Jakob Ziv, 1977) je slovníková
metoda, založená na vyhledávání shodnosti v již odeslaných
datech. Účinnost komprese ja dána velikostí prohledávacího
okna. Nevýhodou je velký počet prohledávání, protože při
shodě se začíná prohledávat znova od začátku v původních
datech.
AABCBBABC → 00A11B00C21B5
Postup
při kompresi LZ77:

Obrázek 3. Postup kódování pomocí Huffmanova kódování

1. První znak přeneseme samostatně, (x, y)N Z.
H. Aritmetické kódování
Aritmetické kódování využívá metody, kdy je celý datový
řetězec zakódován do reálného čísla v rozsahu (0,1). Tato
kompresní metoda má celou řadu různých variant, jakým
způsobem převést výsledné reálné číslo do digitální podoby.

2. Další znak a skupinu znaků porovnáváme s již
přenesenými znaky.
3. Odeslána je vždy informace o kolik znaků zpět - x a
kolik znaků z původní sekvence zopakovat - y a zakončeno
novým znakem - NZ
4.

Postup koprese při aritmetickém kódování:
1.

Posledním znakem může být informace, že je konec
přenosu (např. ASCII EOT End of Transmission)

Seřadíme znaky podle abecedy a přiřadíme jim jejich
četnosti.
TABULKA 1. UKÁZKA LZ77 KOMPRESE

2.

Rozdělíme osu podle četnosti jednotlivých znaků v
rozsahu (0, 1)
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krok

pozice

shoda

NZ

výstup

1

1

-

A

(0,0) A

2

2

A

B

(1,1)B

3

3

C

0C

3

4

-

C

(0,0)C

4

4

B

0B

4

5

B

B

(2,1)B

5

5

BA

4A

5

7

ABC

-

(5,3)

6

6

BC

4C

Dekomprese je velmi rychlá. Z přijaté posloupnosti se
postupně dekomprimuje původní poslouponost dat. Na
přijímací straně není potřeba vytářet žádný slovník. Informace
vždy ukazují na data, která již byla dekomprimována.

Při dekompresi se používá slovník, kdy v přijatých datech
je vždy odkaz na index, pod kterým je uložen příslušný
zkomprimovaný řetězec dat.

TABULKA 4. UKÁZKA LZ78 DEKOMPRESE
TABULKA 2. UKÁZKA LZ77 DEKOMPRESE

vstup

výstup

(0,0)A

A

(1,1)B

AAB

(0,0)C

AABC

(2,1)B

AABCBB

(5,3)

AABCBBABC

B. LZ78
LZ78 (Abraham Lempel, Jakob Ziv, 1978 je slovníková
metoda, která vyhledává shodu dat ve slovníku. pokud dojde
ke shodě, musí prohledávat celý slovník znova od začátku. tato
metoda má menší počet prohledávání, ale vyžaduje vyhradit
část paměti pro slovník.
AABCBBABC → 0A1B0C0B4A4C

vstup

index

slovník

výstup

0A

1

A

A

1B

2

AB

AAB

0C

3

C

AABC

0B

4

B

AABCB

4A

5

BA

AABCBBA

4C

6

BC

AABCBBABC

C. LZW
LZW (Abraham Lempel, Jakob Ziv, Terry Welch) je
upravená slovníková metoda, která již má ve slovníku uložené
informace. Může to být např. ASCII tabulka. V datech se
vyhledává shodnost dat se slovníkem, a když dojde ke shodě,
tak se přibere další znak a pokračuje se ve vyhledávání. Pro
rychlé vyhledání shody je tato metoda velmi vhodná pro
přenos dat.
AABCBBABC → AABCBB257C

Postup při kompresi LZ78
1. Postupně se vytváří slovník na obou stranách přenosu
dat.

Postup komprese LZW:

2. Na výstupu je zápis formou iN Z, kde i je index ve
slovníku, a N Z je nový znak.

1. Při vytváření spojení si dohodnou vysílač a přijímač
počet bitů na znak.

3. Vyhledává se shoda ve slovníku a pokud dojde ke shodě,
přibere se další znak a začne se vyhledávat od začátku
slovníku.

2. Ve slovníku jsou již uložena data. např. ASCII tabulka.

4.

Pokud nedojde k žádné shodě, je použit index i = 0,
kde není nic uloženo.

3. Při komprimace se hledá shoda ve slovníku.
4. Pokud dojde ke shodě přibere se další znak a pokračuje
se ve vyhledávání ve slovníku.
5. Ve slovníku se postupně vytvářejí
jednotlivých znaků, dvojice, trojice, atd.
6.

TABULKA 3. UKÁZKA LZ78 KOMPRESE

krok

index

slovník

výstup

1

1

A

0A

2

2

AB

1B
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kombinace

Potom jsou přenášeny pouze položky ve slovníku.

TABLE I.

vstup

TABULKA 5. UKÁZKA LZW KOMPRESE

slovník

výstup

Dekoprese probíhá na přijímací straně úplně stejým
způsobem, jako na vysílací straně.

A

PODĚKOVÁNÍ

A

256=AA

A

B

257=AB

A

C

258= BC

B

Výstup vznikl v rámci projektu OP VK číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0062, Společné aktivity VUT a VŠB-TUO
při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných
kurzů ICT.

B

259=CB

C
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B

260=BB

B

A

261=BA

B

[1]

262=ABC

257

[2]
[3]
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[4]

B
C
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Alarm s vazbou do GSM sítě mobilních telefonů
Radek Novák*, Karel Burda**
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Klíčová slova - procesor, PIC16F876A, SIM300D, GSM,
DTMF, HT9170,EEPROM, RS232, AT příkazy.
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TL1

RS232
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Obr. 1 Blokové schema alarmního systému
Hlavními prvky alarmního systému jsou procesor
PIC16F876, modul SIM300D, mobilní telefon, DTMF
dekodér, displej. Detailně je systém zobrazen na obr. 2. Při
prvopočátečním rozběhu systému je nutno procesorem
vygenerovat pro SIM300D signál „pwrkey“ dle obr. 3a. V této
situaci se taktéž musí znovu rozběhnout program od svého
počátku. Systém používá detektor, který musí mít diskrétní
výstup, při narušení objektu změní úroveň, tato změna vzbudí
procesor ze SLEEP režimu. Procesor pak plní funkci řadiče
tohoto systému podle následujícího popisu. Watch Dog
procesoru je v aplikaci používán. Přenosová rychlost sériové
linky RS232 procesoru je nastavena na 9 600 Bd, aby byla
rychlost přesná byt použit krystal o frekvenci 3,6864MHz.
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Obr. 2 Detailní schema alarmního systému
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POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ALARMU
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RB3
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Obr. 3 Signál “pwrkey” generovaný procesorem

V daném řešení alarmu jsou klíčové dva prvky – procesor
PIC16F876A [13] a GSM komunikační modul SIM300D.
SIM300D umožňuje snadné připojení mikropočítače do GSM
sítě. Blokové schema systému je na obr. 1.

Procesor
PIC16F876A

RB4

RA1
RA2
RA3
RA4

9.

RB1

Popisovaný alarmní systém vznikl v souvislosti s řešením
projektu OPVK číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0062, vítaným
aspektem bylo přitom zavedení soudobých komponent do
výuky – studenti jsou seznámeni s konkrétním procesorem
PIC16F876A, DTMF dekodérem, pracují s EEPROM
procesoru, ovládají GSM modul SIM300D pomocí AT příkazů,
zobrazují na displej skrze obvod M5450, pracují se sériovým
rozhraním procesoru atd. Dalším podstatným přínosem pro
studenty je procvičení v programování uvedeného procesoru v
jazyku C, tvorba real – time aplikace.
II.

TL2

RC7/RX

10

Modul SIM300D

senzor
naruseni

RC6/TX

MAX232

Ucc
3,8V

Procesor PIC16F876A

Abstract—Článek popisuje standardní řešení alarmního systému
současnosti, který je založen na použití procesoru s vazbou do
GSM sítě mobilních telefonů. Konkrátně byl použit procesor
PIC16F876A, k připojení do GSM sítě slouží modul SIM300D.
Řešení alarmu umožňuje i jistý komfort – z mobilního telefonu
lze dálkově aktualizovat seznam telefonních čísel apod.

MAX3232
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3,6864MHz

*

a) požadovaný průběh při resetu systému
b) požadovaný průběh při mimotolerantní periodě
signálu “NETLIGHT”
V řdě situací a aplikace je potřeba odměřovat čas, přičemž
dostatečné rozlišení je 0,01s. Nastavíme Timer1 tak, aby
přetékal přesně každých 0,01s a vyvolával přitom přerušení.
Vytvoříme globální 16-bitovou proměnnou, nazvěme ji „ps“
(počitadlo setin), obsahuje čas v setinách sekundy. Je-li třeba
odměřit čas např. 20s tak v hlavním prgmu ji nastavíme na
2000. V obslužném pprgmu přerušení se nejprve ověří, je-li ps
různé od 0. Pokud tomu tak je, pak tato proměnná je
dekrementována. Pokud tomu tak není(ps je 0), tak proměnná
na nulové hodnotě zůstane. V hlavním prgmu se pozná, že čas
uplynul podle toho, že ps kleslo na 0. Pokud je potřeba
odměřovat několik časů současně, tak je vhodné vytvořit
několik proměnných tohoto typu, nazvěme je třeba „ps_A“
„ps_B“ „ps_C“ a uvedeným způsobem je používat. Bajt na
adr. 0xFF v interní DATA EEPROM obsahuje počet
telefonních čísel, která jsou uložena rovněž v DATA
EEPROM. Regulérní hodnota je 1 až 9, v okně vidíme hodnotu
02. Pokud se v úvodu programu zjistí hodnota neregulérní, tak
se do tohoto bajtu zapíše 0, což znamená uloženo 0 telefonních
čísel. Pokud se zjistí hodnota regulérní, tak procesor musí
nastavit proměnnou „ukazovatko“ těsně za poslední telefonní
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Základní parametry modulu SIM300D :

číslo. Telefonní čísla jsou uložena jako ASCII řetězce podle
konvence jazyka C (řetězec je ukončen nulovým bajtem, který
už do řetězce nepatří). Tak např. pokud jsou v EEPROM právě
dvě telefonní čísla +420596123456
603567890
tak to
v EEPROM vypadá dle obr.4. Uložená dvě telefonní čísla jsou
evidentně +420596123456 603567890 .

Obr. 4 Telefonní čísla uložená v Data EEPROM

34 RF_GNG
RF_ANT
32 RF_GND

VBAT
VBAT
GND
GND
GND
35

Třípásmový GSM/GPRS modul 900/1800/1900 MHz

-

Řízení pomocí AT příkazů

-

Interní obvod reálného času (RTC)

-

Rozhraní k externí SIM kartě 3V / 1,8V

-

dvě analogová audio rozhraní

-

sériové rozhraní RS232

-

rozhr. pro připojení modemu

-

rozhraní SPI

-

Napájecí napětí 3,4…..4,5V

-

Rozměry 33 x 33 x 3mm; hmotnost 7,8g.

Procesor komunikuje obousměrně s modulem SIM300D
pomocí AT příkazů, popis SIM300D vlastních AT příkazů viz
[2]. Standardně je SIM300D od výrobce nastaven na rychlost
115200Bd. Zároveň umožňuje autobaud – dokáže se nastavit
na přenosovou rychlost, kterou je mu vysíláno. Přitom se mu
musí několikrát opakovaně vyslat AT CR LF a procesor
přitom čte odpovědi (na svém RxD vstupu). Až v odpovědi
procesor pozná řetězec „OK“ tak se modul nastavil na
přenosovou rychlost a od této chvíle bude správně reagovat na
všechny AT příkazy. Pokud je žádoucí trvale modulu nastavit
přenosovou rychlost např. na 9600Bd, tak zadáme příkaz
AT+IPR=9600;&W CR LF . Odpovědí je OK CR LF . Tuto
rychlost si SIM300D uloží do pevné paměti a při příštím
zapnutí ji použije.
Podstata práce se SIM300D spočívá v jeho ovládání
pomocí AT příkazů, a vyhodnocování zpětných zpráv. AT
příkazů, kterým SIM300D rozumí, je značné množství [2] a je
nad rámec tohoto článku je detailně popisovat, uveďme jen
několik – v dané aplikaci použitých.
AT CR LF
ATD telefonní číslo; CR LF
ATH0 CR LF

5

ATV0 CR LF
AT+CPOWD=1 CR LF
ATS0=3 CR LF

10

ATE0=0 CR LF
AT+COLP=1 CR LF

GND 30
GND 31

29

TEMP_BAT
VCHG_IN
Auxadc1

27

17

mic2p 18
mic2n
mic1n 20
mic1p
AGND
EAR+
EARAUDIOOUT- 25
AUDIOOUT+ 26

DB_RX
DB_TX
RXD
TXD
STATUS
simdata
simclk
simreset
vsim
KBROW0
RI
pwrkey
DISP_CLK
DISP_DO
Backup
Disp_A0
GND

39

48

GND
sim_presence
DISP_EN
45 CTS
RTS
DTR
DCD
NETLIGHT
40 GPIO8

Data ze sítě GSM procesor dostává od SIM300D skrze
DTMF dekodér HT9170. Převod z DTMF kódováni do ASCII
udává tabulka uvedená v katalogovém listu tohoto obvodu [3].
Indikace, pomocné diagnostické informace aj. jsou prováděné
na 4-místném displeji. Pro účely ladění programu je výhodné si
na displeji průběžně indikovat číslo úseku, do kterého se běh
programu právě dostal. Je to mnohdy nezbytné, protože při
spolupráci s GSM sítí skrze SIM300D použití běžných debug
prostředků (break pointy atd.) často nepřichází v úvahu.
K indikaci je použit 4-místný displej s řadičem M5450. Vnější
vzhled modulu SIM300D je na obr. 5.

-

Obr. 5 Modul SIM300D, pohled shora

Řadič M5450 slouží k připojení až 34-segmentového LED
displeje, musí jít o displej se společnou anodou (SA). Náš
displej je 4-místný (4 znaky po 8 segmentech tj. 32-bitový).
Hlavní část řadiče je posuvný 34-bitový registr, jehož
koncových 34 bitů řídí 34proudových nor. Chceme-li aby
patřičná nora proud vtahovala a patřičný segment svítil, tak
musíme v patřičném okamžiku vyslat 1. Naopak chceme-li aby
patřičný segment byl zhaslý, tak musíme vyslat 0 . Displeji se
sériově posílají Data která jsou taktována hodinami Clk.
Úvodní stav signálů musí být vždy Data=0 Clk=0. Přenos dat
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pro displej musí nejprve začít režijním Startem, v obrázcích
označeno jako S . Start musí proběhnot v tomto pořadí :

Tab. 1 Kódy pro displej
Požadovaný

Segmenty

Kód

symbol

abcdefgh

(hex)

0

11111100

FC

1

01100000

60

2

11011010

DA

3

11110010

F2

4

01100110

66

5

10110110

B6

Obr. 6 Uvedení displeje do vých. stavu a jeho zhasnutí

6

10111110

BE

Vyslání užitečné informace pro jednotlivé segmenty
displeje probíhá následovně. Každá pozice displeje má 8
segmentů označených abcdefgh. Pro levou pozici (řád tisíců tj.
10^3) se vysílá informace jako první v pořadí. Pro pravou
pozici (řád jednotek tj. 10^0) se vysílá informace jako poslední.

7

11100100

E4

8

11111110

FE

9

11110110

F6

A

11101110

EE

a

B

00111110

3E

f g b

C

10011100

9C

e

D

01111010

7A

E

10011110

9E

F

10001110

8E

Data = 1, Clk = 1, Clk = 0, Data = 0.
Prvotní uvedení displeje do výchozího stavu a jeho zhasnutí
je na obr. 6. Musí se provést jen jedenkrát v historii - v úvodu
činnosti displeje. Je nutno provést Start, pak nastavit Data=0 a
vyslat více než 35 hodin. impulsů, zde ilustr. pro 40 impulsů.
S
Data
Clk
1

2

3

40

10^3 10^2 10^1 10^0

d ch

Obr. 7 Displej, označení segmentů

S
a
b7

Informace pro pozici 10^3
b
c
d
e
f
g
b6 b5 b4 b3 b2 b1

h
b0

10^2
a
b7

Přepis na
displej

Při vysílání informace pro danou pozici se vysílá bit pro
segment a jako první , pro segment h jako poslední. Při vysílání
bitu si nejprve nastavíme Data signál do patřičné hodnoty, a
pak v Clk vyšleme jeden impuls(vzestupná hrana a pak
sestupná hrana). Tak se postupně vyšle 4x8=32 bitů. Jelikož je
ale řadič 34 bitový(a očekává celkově 34 bitů), je nutno mu
zbývající 2 bity (33. a 34.) rovněž poslat, doporučuju je poslat
nulové hodnoty. K přepisu informace z vnitřního 34bitového
posuvného registru do proudových nor(ke kterým jsou
segmenty připojeny) dojde až při vzestupné hraně dalšího
hodinového impulsu, na obrázku označen jako 35. Tento
impuls je tedy nutno taktéž vyslat, Data při něm jsou 0. Tím je
zápis hotov a na displeji se musí objevit nová informace.
Příklad zápisu dat na displej je na obr. 8, V uvedeném průběhu
je vidět osmibitovou informace pro pozici 10^3, tj. abcdefgh =
10110110 . Svítit v této pozici budou tedy segmenty a c d f g
což vytvoří cifru 5 bez desetinné tečky. Čili požadujeme-li aby
byla zobrazena cifra 5 musíme vyslat bajt (kód) 10110110 tj.
B6hex.
10^0
h
b0

Zavedení této techniky do výuky na Katedře
telekomunikační techniky VŠB TU Ostrava přispívá k
odbornému růstu studentů v několika oblastech –
telekomunikace, AT příkazy, mikroprocesory, DTMF,
programování, číslicová technika.
Poděkování
Výstup vznikl v rámci projektu OPVK číslo
CZ.1.07/2.2.00/28.0062, Společné aktivity VUT a VŠB-TUO
při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů
ICT.
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Obr. 8 Vysíláni informace na displej
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Takto lze snadno stanovit kódy pro zbývající cifry,
viz tabulka 1.
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