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Anotace 
Student získává informace o technologiích a principech přenosu informace v metalických, optických, bezdrátových a 
přístupových sítích. Porozumí jejich využití a pochopí techniky různých typů komunikačních sítí. Vznik elektrického 
signálu a jeho úprava pro přenos v různých druzích prostředí uvádí studenta do široké problematiky komunikačních 
technologií. V aplikační úrovni je pochopitelne věnována pozornost multimediím a není opomenuta budoucnost 
komunikací, která patří sítím nové generace přicházející s oddělením transportní úrovně od úrovně služeb. Student 
získá i základní informace z oblasti kvality služby a bezpečnosti, které patří k znalostnímu profilu zaměření IKT. Závěr 
kurzu patří vizím a konkrétním příkladům využití komunikačních technologií v praxi. 
 

 

Přednášky 
 
1. Evoluce v komunikačních systémech 

Historie komunikací. Pojmy signál a frekvence signálu. Simplexní a duplexní komunikace (rozhlas, televize x 

telefon). Pojmy páteřní a přístupová síť.  

2. Komunikační sítě 

Signalizace a synchronizace v komunikačních sítích. Technologie páteřních a přístupových sítí. 

3. Spojovací systémy 

Rozdělení spojovacích systému do generací. Principy propojování ve spojovacích polích. Dimenzování 

spojovacích systémů 

4. Metalické sítě 

Symetrická a nesymetrická vedení. Náhradní model vedení. Útlum, Přeslech. Vliv kapacitní nerovnováhy na 

přenosovou funkci vedení. Můstkové zaměřovací metody. 

5. Optické sítě 

Výhody a nevýhody vzdušných optických tras, LASERová a LED pojítka. Princip přenosu světla opt. vláknem. 

Totální odraz. Útlum v opt. vláknech. Spektrální útlumová charakteristika opt. vláken. Disperze v optických 

vláknech. Spektrum polovodičových zdrojů světla pro opt. komunikace. WDM sítě. 

6. Bezdrátové sítě 

Rozdělení rádiového spektra.Základy šíření rádiového signálu, radiokomunikační řetězec, přehled systémů 

využívající rádiový kanál (Wifi-BT-Wimax-Zigbee). 



7. Přístupové sítě 

Technologie xDSL (přehled, principy, ...) technologie DOCSIS. 

8. Počítačové sítě 

Model a architektura TCP/IP, vztah k modelu RM OSI. Ethernet a jeho typy, IPv4 a IPv6, principy, aplikační 

protokoly a transportní protokoly. 

9. Mobilní technologie 

Mobilní sítě 1. a 2. generace (přehledově)- mobilní sítě 3. generace (UMTS) - budoucí rozvoj v mobilních 

buňkových systémech (Release 99 až Release 8 - LTE/SAE). 

10. Sítě nové generace 

 Architektura NGN. Popis jednotlivých úrovní a portfolia služeb. Koncepce IMS. 

11. Multimediální přenosy 

Vlastnosti multimédií. Protokoly vhodné k přenosu informace v reálném čase. Architektura služby Skype. 

Komunikační systém Asterisk. 

12. Kvalita služeb 

 Dostupnost služby. Kvalita řeči a metody jejího posuzování. Výpočet kvality řeči v E-modelu 

13. Bezpečnost v komunikacích 

Úloha kryptografie a kryptografický systém. Utajení, integrita, autentizace, kontrola přístupu. Přehled typů šifer 

a algoritmů. Příklady útoků v IP telefonii a vhodných obran před nimi. 

14. Trendy a vize komunikačních technologií 

Konkrétní ukázková řešení komunikačních sítí z praxe z pohledu logického členění, použitých technologií a 

provozovaných služeb. 

 

Cvičení 
1. Seznámení s provozním řádem a bezpečnostními předpisy počítačové učebny. Seznámení se softwareovými 

nástroji, používanými ve cvičení,  MOODLE, Octave, WireShark; Ukázka cvičného testu a cvičné odevzdání 

protokolu v MOODLE. 

2.  Časová a frekvenční reprezentace signálů. Základní signály  používané v telekomunikacích. Filtrace. 

3. Dimenzování operačního střediska centra tísňového volání – početní cvičení 

4. Výpočty útlumu vedení, útlum přeslechu na blízkém a vzdáleném konci. Můstkové zaměřovací metody a 

výpočty nerovnováh, hodnocení 5b. 

5. Snellův zákon lomu, totální odraz, útlum optické trasy, disperze a výpočty s nimi, hodnocení  5b. 

6. Demonstrativní výpočet parametrů přenosového řetězce 802.11 a/b/g  WiFi (zisk antén,útlumy 

prvků,nastavení výkonu AP), výpočet pokrytí  signálem WiFi pomocí programu RadioMobile, hodnocení 5b. 



7. kontrolní test 20b., náhradní termín pro předešlé bodované úlohy 

8. Wireshark (odchycení provozu, rozbor rámce a paketu dle TCP/IP ref. modelu) 

9. Mobilní technologie, návrh a výpočet pokrytí signálem pomocí nástroje Radiomobile - projekt, 20b.  

10. Vytvoření IVR schématu, část I – laboratorní cvičení s virtualizovaným AsteriskNow ve VMware, zadání 

projektu 

11. Vytvoření IVR schématu, část II – laboratorní cvičení s virtualizovaným AsteriskNow ve VMware, předvedení 

projektu 20b. 

12. Výpočet vlivu přenosového prostředí na kvalitu řeči – početní cvičení (odevzdání výsledku v Moodle), 5b. 

13. Zachycení a prolomení MD5 při použití Digest autentizace v SIP protokolu. 

14. Semestrální test 20b., udělení zápočtů 

 

Hodnocení  

max. 100 b. – klasifikovaný zápočet: 

- 40b, dva projekty 2x20 b., 9 a 11 týden 

- 40b, dva kontrolní testy v Moodle 2x20 b., 7 a 14 týden 

- 20b, čtyři bodované úlohy 4x5 b, 4,5,6 a 12 týden 
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