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Výhody a rizika nastupující IP telefonie
Je  celkem nedávno pat ily mezi nej ast í slova z oblasti telefonie výrazy
digitalizace a ISDN, dnes jsou st edem mediální pozornosti p edev ím mobilní
komunikace ale ím dál ast ji teme nebo sly íme o paketové telefonii, IP
telefonii nebo VoIP (voice over internet protocol), co  lze zjednodu en
pova ovat za r zné názvy pro tentý  sm r budoucího rozvoje telefonie. asto
se dnes hovo í o ur itém zadr ování investic do star ích telefonních
technologií, nebo  se o ekává blízký a razantní nástup nové generace
telekomunika ních systém .

i r zných komer ních prezentacích jsme sv dky intenzivní rétoriky v duchu
kouzelného proutku VoIP a ti z nás, kte í v oblasti telekomunikací pracovali ji  p ed
dvaceti lety si ur it  uv domují, e velmi podobné marketingové formulace slýchali v
dob  prosazování ISDN. Vzhledem k velmi vysoké finan ní náro nosti investic do
telekomunika ních technologií je tedy dobré nezapomínat, e vedle celé ady
nesporných výhod má nastupující IP telefonie i ur itá rizika. Jako v dy v minulosti,
tak i tentokrát nástup nových technologií celkem úsp í r zné dosavadní
problémy, ale zárove  p iná í problémy zcela nové. V praxi se zpravidla postupn
prosadí ta ení, u kterých výhody p eva ují nad riziky a rychlost prosazení
moderních technologií sice významn  ovliv ují propaga ní kampan  výrobc , ale
rozhodující stále z stává v asné poznání a zejména kvalitní zvládnutí rizik
spojených s praktickým pou íváním nových produkt . Dovolím si vyslovit domn nku,
e v eské kotlin  ji  dnes existuje dostatek znalostí a zku eností, které umo ují,

abychom nehráli pouze pasivní roli importér  a nebyli tak region, kde lze s
úsp chem prodat produkty, které se pozd ji uká í být slepou cestou dal ího rozvoje
IP telefonie, resp. abychom se nestali zku ebním polygonem pro výhodné ov ování
nových technologií.

Kam vlastn  krá í telefonie

Jedním z nejmodern ích slov v oblasti telekomunika ních a po íta ových systém
se stal výraz konvergence. Obvykle bývá tento pojem vysv tlován jako vzájemné
prolínání telefonních a datových sítí v univerzální sít  pou itelné pro p enos dat,
hlasu a p ípadn  i dal ích druh  informací. V médiích se tento pojem za al v
uvedeném smyslu pou ívat a  na samém konci devadesátých let. Mezi eskými
in enýry zabývajícími se výzkumem a vývojem telekomunika ního HW a SW byl
pou íván ji  od roku 1995. Pro úplnost je pot eba íct, e prvních n kolik let asi
nikdo nedokázal v rohodn  dolo it, zda se jedná o nahodilé výplody skupiny
chorých mozk , nebo zda se skute  jedná o mimo ádn  zda ilou vizi.

V praxi se za hezky zn jícím slovem konvergence  skrývá pouze dal í stupe
vyu ívání po íta ové techniky v oblasti telekomunikací, kdy SW ji  p estává slou it
pouze k ízení telefonních úst eden, ale za íná slou it i k p ímému zpracování
vlastního hovoru, tj. ke komutaci a transportu hovorového signálu. Nutným

edpokladem nastupující konvergence je razantní zvy ování výkonnosti a zárove  i
zlev ování mikroprocesorových obvod  a související dopady do oblasti po íta  i
datových sítí.  Matkou pokroku se pak stává „lenost“ nás konstruktér  telefonních
systém , pro které je pohodln í navrhovat telefonní funkce pomocí snadn ji
modifikovatelného SW, a samoz ejm  i p irozená „ziskuchtivost“ v ech výrobc , pro



Hospodá ské noviny, telekomunikace
íloha z 15.5.2004, autor: Ing. Ivo Fi er

   2/4

které je výhodné pou ívat levné po íta ové komponenty. Jako obvykle jsou tak u
po átku technického pokroku „nízké a ne estné“ pohnutky nás lidí, kte í tak chceme
rychle a snadno dosáhnout svého cíle a následn  se schováváme za „lstivé“
formulace o vysoce sofistikovaných produktech.

Telekomunika ní technika tedy evidentn  mí í k velmi t snému splynutí s technikou
po íta ových sítí, p esn ji bychom si asi m li p iznat, e agresivní rozvoj
po íta ových technologií za íná opanovávat i svrchované cizí území, které do
nedávna obýval svéprávný sv t telefonních mechanik , technik , in enýr  a
obchodník . Zdrav  konzervativní sv t telekomunikací je dnes zna  ovliv ován
progresivitou lidí ze sv ta po íta . Z tohoto vzájemného propojení technických
mo ností a lidských znalostí dvou do nedávna samostatných obor  pak vyplývají
výhody ale i rizika uplat ování IP telefonie.

Ni í náklady na hovorné

St ejní výhodou IP telefonie jsou ni í výdaje, které mají zákazníci za hovorné
zaplatit telekomunika ním operátor m. Základní d vody jsou dva: schopnost
vyu ívat k telefonnímu spojení privátní datové sít  a schopnost vyhledat pro ka dý
hovor nejlevn í dostupnou cestu vyu ívající mimo jiné i datových sítí.

Ty firmy nebo ú ady, které mají mezi jednotlivými pobo kami vybudovány kvalitní
datové sít , mohou p i vyu ití VoIP své vnit ní hovory realizovat pomocí privátních
sítí WAN a u et í tak za tranzit t chto hovor  prost ednictvím ve ejných telefonních
sítí. Místo dvou druh  dálkových spojení tak sta í provozovat pouze jedno, to
modern í a levn í. Typickým p íkladem jsou r zné obchodní et zce nebo vládní

ady, které provozují jednotné informa ní systémy, nap . pro podporu firemní
logistiky nebo státní správy. Nejvy ího efektu vyplývajícího z ceny dálkových
hovor  pak dosáhnou nadnárodní spole nosti, nap . letecké, finan ní nebo
zpravodajské firmy. S touto výhodou v ak souvisí riziko plynoucí z nebezpe í

etí ení privátní WAN, které se m e projevit patnou kvalitou telefonního hovoru
nebo zpomalením innosti informa ních systém . P ípadným problém m je mo né
zabránit tak, e se p edem ur í maximální po et hovor , který bude realizovatelný
mezi jednotlivými lokalitami pomocí datové sít  WAN tak, aby nebyla ohro ována
funk nost informa ních systém , a dal í hovory pak budou p ená eny pomocí
ve ejné telefonní sít .

ina telefonních úst eden dnes disponuje funkcí LCR (low cost routing), která
telefonní hovory sm ruje nejlevn ím sm rem, resp. vyhledá pro po adovaný hovor
nejlevn í dostupnou cestu. V sou asné dob  se ji  významn  zvy uje po et
operátor  hlasových sítí, kde ka dý z nich nabízí mnoho r zných cenových
program  a telefonní spojení lze realizovat nejenom prost ednictví pevných a
mobilních sítí, ale v p ípad  IP telefonie i pomocí datových sítí (za ur itých okolností
i pomocí sít  Internet). S touto výhodou pak souvisí rizika plynoucí z nedostate né
kvality n kterých datových sítí a z neúplných informací o cenových podmínkách

kterých operátor . T mto problém m se lze bránit jen tak, e v evidenci
pou itelných sítí bude trvale udr ován aktuální p ehled nabízených cenových
program  odpovídajících pouze kvalitním telefonním a datovým sítím, co  v ak

bec není jednoduchá zále itost. Z hlediska hovorového spojení pomocí sít
Internet je pot eba it otázku, zda zákazník preferuje kvalitu nebo nízkou cenu.
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í konkurence operátor

Ji  dnes jsme sv dky vzniku celé ady nových operátor  hlasových slu eb, kte í
velmi asto budují své sít  na principu IP telefonie a lze o ekávat, e tento trend
bude dále gradovat. Evidentní výhodou je zde zvy ování konkurence mezi operátory
a s tím související tlak na postupné sni ování ceny hovorného. Pr vodním rizikem
tohoto jevu je skute nost, e ne v echny nov  vznikající firmy úsp  zvládnou
technické, organiza ní i obchodní problémy související s náro nou rolí operátora.
Typickými technickými problémy je garance kvality hlasu, zejména problémy s QoS
(quality of service) v síti Internet a problematika návaznosti na klasické sít ,
zejména integrita signalizací IP telefonie se signalizací SS7 pou ívanou v klasických
sítích. Mezi organiza ní problémy pat í mimo jiné i mobilita telefonního ísla, která je
sice deklarována jako významná výhoda IP telefonie, ale je pouze otázkou asu,
jaké právní problémy postupn  p inese skute nost, e v echách jsou ú astník m

id lována zahrani ní telefonní ísla a naopak, e eská telefonní ísla budou
nekontrolovateln  vyvá ena do jiných zemí. D íve nebo pozd ji budou ur it  soudy
muset it právní spory týkající se správné vý e faktury, spory týkající se vlastnictví

astnického ísla nebo oprávn nosti poskytovat slu bu na území ur itého státu,
nap . ve vztahu k da ovým povinnostem. Mezi obchodní problémy budou ur it
pat it p ípady, kdy „gará ový“ operátor nebude schopen pokra ovat v poskytováni
hlasových slu eb a dostát závazk m v i u ivatel m své sít  nebo kdy bude
„naivní“ operátor nucen z ekonomických d vod  nedodr et smluvní ujednání s

astníky své sít . Z hlediska volby operátora lze pouze doporu it p im enou
opatrnost, nebo  se lze domnívat, e eský trh telekomunika ních slu eb by mohl v

tích n kolika letech projít pon kud obdobným vývojem, jako pro el v nedávné
dob eský trh cestovních kancelá í.

í konkurence výrobc

Kdo sleduje nabídku telefon , úst eden, brán a dal ího HW i SW, u kterých výrobci
deklarují jejich schopnost podporovat VoIP, ten m e potvrdit, e nabídka t chto
produkt  se velmi rychle zvy uje a e významnou roli zde hrají firmy z jihovýchodní
Asie. Výhodou je op t tlak na sni ování ceny t chto produkt . Zde je ale t eba íct,
e nejjednodu ím a proto nejlevn ím telefonem stále z stává klasický analogový

aparát obsahující jen n kolik jednoduchých sou ástek. Naopak, nejslo it ím, a
proto nejdra ím telefonem je moderní IP telefon, který je zalo en na vysoce
výkonných a slo itých integrovaných obvodech. N kdy mezi t mito dv ma typy pak
le í st edn  slo ité a st edn  drahé ISDN telefony. Pr vodním rizikem rychle se
zvý ující nabídky VoIP produkt  jsou ale zna né problémy s kompatibilitou HW a
SW od r zných výrobc . V dne ní nabídce VoIP produkt  se najdou výrobky
pracující nejmén  se t emi druhy ídící signalizace (H.323, SIP a MGCP), kde ka dá
má zpravidla n kolik verzí, a v praxi lze dolo it, e výrobky se stejným druhem a
verzí signalizace se chovají odli ným zp sobem.  Nov  se navíc za ínají nabízet
bez rové IP telefony pracující na principu WiFi, a to op t v n kolika verzích
bezdrátového Ethernetu. Z hlediska nákupu r zných VoIP za ízení lze proto op t
doporu it maximální mo nou obez etnost, nejlépe ve form  spoluprace s takovým
tuzemským dodatavelem, který na sebe p evezme rizika systémového integrátora.
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Jako v dy jde o peníze

Motivem výrobc  je snaha vyd lat peníze, motivem zákazník  je snaha u et it
peníze a nezanedbatelným motivem obou stran je i zájem lidí pracovat s
nejmodern ími technologiemi. Z hlediska finan ního profitu je IP telefonie
mimo ádnou p íle itostí pro ob  strany, nebo  zákazník m dovoluje et it
mimo ádné ástky, co  je pak d vod, pro  mohou na IP telefonii vyd lat i výrobci a
na své si p ijde i p irozená pot eba být mezi prvními. Pro zajímavost mohu dát k
dispozici následující konkrétní p ípady. P edpokladem je, e budou k dispozici VoIP
brány ve v ech telefonních obvodech eské sít , a e bude platit dne ní standardní
ceník hovorného (dne ní mno stevní slevy hovorného mohou ní e uvád né
návratnosti prodlou it o 10 a  30%).

U firmy o 35 zam stnancích, zabývající se vývojem HW a SW, sídlící v jediném
objektu, jsou náklady na po ízení PBX podporující VoIP cca 200 tis. K  (tj. 2500,- K
á 80 port ) a m sí ní úspory na mezim stském hovorném p edstavují cca 5,4 tis.

. Úst edna se zaplatí p ibli  za t i roky.

U firmy o 140 zam stnancích, zabývající se prodejem a servisem automobil , sídlící
v jednom velkém a dvou men ích objektech na území hlavního m sta, jsou náklady
na po ízení PBX podporující VoIP cca 450 tis. K  (tj. 2250,- K  á 200 port ) a

sí ní úspory na mezim stském hovorném p edstavují cca 17 tis. K . Úst edna se
zaplatí ji  za dva a tvrt roku.

U instituce nebo firmy, provozující 30 celostátn  rozmíst ných PBX podporujících
VoIP propojených vzájemn  privátní WAN a slou ících v jednotlivých místech
pr rn  pro 50 pracovník , se po izovací náklady budou pohybovat okolo 6 mil.

 (tj. 2000,- K  á 30 x 100 port ) a m sí ní úspory na hovorném lze odhadovat na
540 a  620 tis. K . Návratnost takové investice je neuv itelných 10 a  12 m síc .

Z t chto p íklad  je vid t, e úsp né aplikace IP telefonie p inesou u ivatel m i
zákazník m nemalý finan ní profit. Problémy nastanou pouze tehdy, kdy  se k
nasazování VoIP technologií bude p istupovat bez znalosti mo ných rizik nebo
metodou pokus-omyl, jak je tomu bohu el áste  zvykem v po íta ovém
pr myslu. Skromným p ísp vkem k úsp nému zvládnutí mo ností i záludností IP
telefonie je nekomer ní akce spolupo ádaná Katedrou telekomunika ní techniky

VUT FEL, odborným m sí níkem Sd lovací technika a firmou ProTel engineering,
spol. s r.o., odborný dvoudenní seminá  Teorie a praxe IP telefonie (viz
www.ip-telefon.cz nebo seminar@ip-telefon.cz), která se v Praze uskute ní 25. a 26.
kv tna.

Jednou jsem sly el zajímavou definici rozdílu mezi amatérem a profesionálem,
ten druhý prý velmi asto pou ívá slovo „ale“ a o co rychleji ten první za ne
nad en  mluvit o jistém budoucím úsp chu, o to spolehliv ji ten druhý
úsp chu opravdu dosáhne. Bylo by hezké, kdyby se eská odborná ve ejnost

as seznámila s r znými „ale“ a dokázala se za adit mezi pi ku pelotonu ve
velmi lukrativní mezinárodní sout i výrobc  IP telefonie, podobn  jako to
um jí na Tchajwanu. Tradici telekomunika ního pr myslu bychom m li ...
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