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Manažerské shrnutí 

 

Předložená průběžná zpráva č. 2 k projektu ISOLATOR popisuje řešené úkoly v roce 2020. 

V uvedeném období se zejména řešily úkoly související s návrhem prvních vzorků senzorů, jejich 

výrobou a ověřením, Lze předpokládat, že tyto navržené vzorky ještě projdou úpravami 

vycházejícími z prováděných ověřovacích prací, případně dojde k jejich agregaci do jednoho 

mechanického řešení. Na konstrukci senzorů a gateway spolupracovala společnost TECOM a 

součástí řešení je i návrh napájení gateway s ohledem na úsporný provoz a lokálního serveru 

umístěného v síti internet, který bude obsluhovat jednotlivé komunikační cesty, stejně jako 

lokálních mikroserverů zajišťujících řízení celé soustavy senzorů a případnou předběžnou 

datovou fúzi. 

Důležitým úkolem byla specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost, kde byly 

shrnuty bezpečnostní metodiky pro jednotlivé komponenty sítě a pro síť jako celek a porovnány 

se současnými legislativními nároky. Na to navazuje kapitola popisující základní přístup při 

provádění penetračních testů. 

Další částí byl návrh způsobu přenosů a konstrukce integrující brány, kde se předpokládá 

zapojení celé soustavy do přenosové sítě internet a to prostřednictvím buď pevného rozhraní 

Ethernet nebo prostřednictvím technologií WiFi popř. technologií LTE. 

V neposlední řadě byly v tomto roce studovány optimální metody pro provádění 

penetračních testů jak v serverové oblasti, tak i v oblasti testování zařízení IoT. Výběr a adaptace 

penetračních testů pro jednotlivé komponenty z dostupného Open Source software byly 

předběžně provedeny a v následující etapě se pro účely projektu přizpůsobí. 
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1 Úvod 

Na podzim roku 2019 bz zahájen projekt „Detekce vad isolátorů energetických přenosových 

soustav“ s hlavním cílem vytvoření senzorické sítě pro monitoring rozvoden elektrického proudu, 

pokrývající kompletní informační tok od návrhu speciálních senzorů až po přenos dat ze senzoru 

a jejich následné zpracování a vizualizaci informace. Projekt se zaměřuje na vývoj „smart“ 

technologie vycházející z konceptu IoT (Internet of Things, Internet věcí), pro celostní řešení 

problematiky bezpečnosti energetických soustav, které jsou jednou z nejdůležitějších součástí 

kritické infrastruktury.  

Hlavním cílem projektu je vytvoření senzorické sítě pro monitoring rozvodných soustav, 

pokrývající kompletní informační tok od návrhu speciálních elektrooptických senzorů až po 

přenos dat ze senzoru a jejich následné zpracování a vizualizaci informace.  

Dílčími cíli projektu jsou: 

 studie vycházející ze současných světových zkušeností v této oblasti, která vyústí v 

návrh alternativních technologických řešení problematiky, 

 ověření jednotlivých součásti navrženého systému, kterými budou: 

o elektrooptické případně i jiné bezkontaktní senzory použitelné pro oblast velmi 

vysokého napětí v otevřených rozvodnách 

o vysokofrekvenční nebo optický přenos hodnot zjištěných senzory (včetně návrhu 

gateway) 

o možnost datové fúze informací z jednotlivých senzorů 

o programové vybavení serverů pro snímání dat a jejich ukládání do databáze spolu 

s alarmovým mechanismem 

 návrh a realizace grafického uživatelského rozhraní pro vizualizaci informací a systém 

včasného varování 

 realizace pilotního ověření projektu na vybrané části energetické sítě. 

Hlavními výsledky projektu jsou čtyři výsledky typu G (technicky realizované výsledky - 

prototyp, funkční vzorek), dva výsledky typu R (software) jeden výsledek typu Z (poloprovoz, 

ověřená technologie). Vedlejšími výsledky projektu je pět článků ve sborníku a pět článků v 

odborném časopise. Termíny odevzdání klíčových výsledků shrnuje tabulka Tab. 1. 

Tab. 1 Časování výsledků projektu 

Výsledek Druh výsledku Dosažení výsledku 

Senzor pro detekci vad isolátorů G – funkční vzorek M24 

Bezkontaktní senzor pro snímání teploty isolátoru G – funkční vzorek M24 

Gateway pro příjem informací ze senzorů a jejich 

následné odesílání dále do sítě 

G – funkční vzorek M24 

Transceiver pro odesílání informace ze strany 

senzoru 

G – funkční vzorek M24 

Senzorická síť rozmístěna v cílovém prostředí, 

pokrývající (point to point) celý informační tok od 

senzoru k vizualizaci a vyhodnocení informace 

Z - poloprovoz M36 

Speciální vizualizační software pro přehled o stavu 

komponent sítě a případné včasné varování, 

potenciálně integrovatelný do dohledových 

systémů konečného uživatele (uživatelů). 

R - software M32 
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Sada programového vybavení pro správu 

předmětné sítě (vzdálený upgrade systému, 

konfigurační nástroje, vyhodnocovací algoritmy 

atd.) 

R - software M32 

Publikace ve významných obdobných časopisech a 

v příspěvcích na prestižních mezinárodních 

odborných konferencích 

J - publikace Průběžně 

 

1.1 Metodologie řešení 

Jak vyplývá z předchozího, projekt obsahuje tři základní stavební prvky 

 Senzory a technologie pro monitoring a detekci vad izolátorů 

 Komunikační infrastruktura Internetu věcí 

 Software pro zpracování informací ze senzorů 

Samotné senzory a programové vybavení budou vyvíjeny a laboratorně testovány Ústavem 

bezpečnostních technologií a inženýrství, pro ověřovací pilotní provoz bude vybrána ve 

spolupráci s ČEPS jedna nebo více rozvoden v katastru hlavního města Prahy. Způsob výběru 

bude ještě upřesněn, ale na základě předběžných konzultací ČEPS, v jehož kompetenci jsou 

stovky rozvoden, se u pilotáže předpokládá nasazení sítě v oblastech, kde výrazně vyšší prašnost 

představuje kritický vliv na funkčnost prvků rozvoden.  

Řešení projektu lze rozdělit do 3 fází, kde jsou pro každou fázi zajištěné předběžné podklady 

pro řešení: 

1. Fáze přípravná (teoretická) - v této fázi se jedná zejména o návrhy senzorických sítí, 

senzorů, softwaru, protokolů, přípravu smluvních podkladů a dalšího. Pro tuto část 

disponujeme vlastními teoretickými návrhy senzorů, podle kterých je již možné začít 

navrhovat senzory pro testovací senzorickou síť. Tyto návrhy upřednostňují 

jednoduchost před komplexností, čímž se takto navržené senzory stávají ideálním 

nástrojem a vzorem pro návrh složitějších senzorů, pro návrh a základní testování 

rozmanitého SW pro senzorické sítě apod. 

2. Fáze vývojová (výrobní, implementační) Pro tuto fázi projektu, kdy bude přistoupeno k 

realizaci návrhů z 1. fáze, tj. bude zahájena implementace SW, nasazení senzorů a 

sestavování testovacích (experimentálních) senzorických sítí, máme připravenou 

laboratoř včetně základního vybavení, které je nezbytné pro počáteční vývoj a základní 

testování. 

3. Fáze pilotní (experimentální), která představuje realizaci experimentálních sítí přímo v 

terénu a jejím finálním výsledkem bude praktické ověření. V tomto směru jsme také již 

zahájili jednání se společností ČEPS, která projevila o senzorické sítě tohoto typu řešící 

příslušnou problematiku zájem a je případně připravena poskytnout testovací rozvodnu 

pro účely projektu a navrženou síť po předání provozovat. 

Jednotlivým fázím projektu rámcově odpovídá jeho etapizace. Součástí projektu je i analýza a 

návrh managementu rizik, které je možno rozdělit na rizika personální, rizika technická a rizika 

ostatní. Analýza a management rizik stejně jako analýza příslušné kritické infrastruktury budou 

řešeny zvláštní skupinou utvořenou uvnitř výzkumného týmu. 

Úkoly, které byly řešeny v části roku 2019, jsou uvedeny v tabulce Tab. 2. Jejich splnění 

obsahuje průběžná zpráva za rok 2019, přičemž je nutno konstatovat, že projekt s ohledem na 

formální problémy se zahájením projektu se věnoval hlavně analýze situace, která by měla být 

projektem řešena. Nicméně analytická část byla splněna a v roce 2020 se vycházelo z analýz 

uvedených v citované průběžné výzkumné zprávě. 
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Tab. 2 Plánované aktivity na rok 2019 

Úkol Realizátor 

1.1 Analýza a identifikace veličin, které je nutné monitorovat TECOM 

Analýza a identifikace veličin, které je nutné monitorovat a analýza technologií 

vhodných pro realizaci bezdotykového senzoru (senzorů) pro snímání provozních 

dat o těchto veličinách z monitorovaných komponent 

 

1.2 Analýza technologií vhodných pro realizaci bezdrátového přenosu ČVUT 

Analýza technologií vhodných pro realizaci bezdrátového přenosu v prostředí se 

silným rušením - buď přenosové médium využívající vysokofrekvenčních 

technologií v oblasti volného spektra nebo přenosové médium využívající 

optického spektra 

 

1.3 Analýza technologií vhodných pro realizaci bezdrátového přenosu ČVUT 

Analýza technologií vhodných pro realizaci bezdrátového přenosu v prostředí se 

silným rušením - buď přenosové médium využívající vysokofrekvenčních 

technologií v oblasti volného spektra nebo přenosové médium využívající 

optického spektra 

 

 

1.2 Etapa 2 - návrh a výroba prototypů senzorů a gateway 

Pro elektrooptické senzory předpokládáme využití speciální germaniové nebo polymerové optiky 

a paralelní zpracování snímaných údajů spolu s rozpoznáním kritické úrovně. V oblasti 

vysokofrekvenčních nebo optických přenosů budou na základech analýz z Etapy 1 ověřeny datové 

přenosy v pásmu 868 MHz s využitím techniky rozprostřené modulace, která je velice odolná 

proti rušení a v případě, kdy by tento systém vyhovoval, pak je i investičně relativně nenáročná. 

Zde se předpokládá návrh transceiveru na straně senzoru a návrh gateway na straně příjmu 

informací ze senzorů.  

Pro případné realizace v rozvodnách, kde by elektromagnetické rušení překračovalo 

snesitelnou mez chybovosti přenosu prostřednictvím vysokofrekvenčního signálu, budou 

navrženy a ověřeny optické trasy pro přenos informací ze senzorů. Navrhovány a ověřovány 

budou takové metody, které nevyžadují náročnou instalaci, např. trasy optického vedení, a které 

jsou rovněž použitelné z hlediska napájení senzorů a spolupracujících zařízení. Konstrukce 

gateway bude předpokládat zapojení do sítě internet a to prostřednictvím pevného rozhraní 

Ethernet nebo prostřednictvím technologií WiFi popř. GSM. Součástí řešení je i návrh napájení 

gateway s ohledem na úsporný provoz a lokálního serveru umístěného uvnitř gateway, který bude 

obsluhovat jednotlivé komunikační cesty.  

Poslední část vyhodnocovacího řetězce systému včasného varování, který bude ověřován, je 

programové vybavení serveru sbírající informace z instalovaných senzorů spolu s příslušným 

databázovým strojem a prostředím pro grafický uživatelský interface. Případné provozní 

vybavení by pak mohlo vést k realizaci takového serveru v cloudovém prostředí, což bude při 

návrhu serveru respektováno. Etapa 2 se tedy logicky člení na tři části 

 část 2.1 – Návrh a konstrukce senzorů  

 část 2.2 – Návrh způsobu přenosů a konstrukce integrující brány pro následný přenos 

dále do sítě (gateway)  

 část 2.3 – Návrh a vývoj souvisejícího programového vybavení  

Etapa bude samozřejmě probíhat prostřednictvím klasického cyklického vývoje (návrh → 
konstrukce funkčního vzorku → ověření → optimalizace konstrukce → ověření) u vývoje 

hardware, (α verze → β verze → release candidate) u vývoje programového vybavení. Součástí 



Průběžná zpráva k projektu ISOLATOR Úvod 

 16 

této etapy je ověřování konstrukcí v laboratorních podmínkách, kterými ÚBTI disponuje (viz 

přehled vybavení Laboratoře speciálních projektů dále). 

Tab. 3 Plánované aktivity na rok 2020 

Úkol Realizátor 

2.1 Návrh a výroba funkčních vzorků senzorů ČVUT 

Pro elektrooptické senzory předpokládáme využití speciální germaniové nebo 

polymerové optiky a paralelní zpracování snímaných údajů spolu s rozpoznáním 

kritické úrovně. 

 

2.2 Specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost ČVUT 

Vypracování bezpečnostní metodiky pro jednotlivé komponenty sítě a pro síť jako 

celek, splňující stávající legislativní nároky 

 

2.3 Spolupráce na konstrukci senzorů a gateway TECOM 

Součástí řešení je i návrh napájení gateway s ohledem na úsporný provoz a 

lokálního serveru umístěného uvnitř gateway, který bude obsluhovat jednotlivé 

komunikační cesty. 

 

2.4 Návrh způsobu přenosů a konstrukce integrující brány ČVUT 

Konstrukce gateway bude předpokládat zapojení do sítě internet a to 

prostřednictvím pevného rozhraní Ethernet nebo prostřednictvím technologií 

WiFi popř. GSM. Součástí řešení je i návrh napájení gateway s ohledem na 

úsporný provoz. 

 

2.5 Výběr a adaptace penetračních testů ČVUT 

Vypracování penetračních testů pro jednotlivé komponenty. Penetrační testy se 

nebudou vyvíjet samostatně, ale částečně se převezmou z dostupného Open 

Source software a pro účely projektu se přizpůsobí. 

 

Jednotlivé úkoly v rámci roku 2020 a jejich plnění jsou pojednány v následujících kapitolách. 
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2 Návrh a výroba funkčních vzorků senzorů 

V roce 2020 bylo pokračováno v studiích a analýzách spojených s návrhem senzorů a jejich 

obvodovým řešením, popřípadě jejich propojením na řídící jednotky. Tak jak bylo uvedeno v 

původní výzkumné zprávě z roku 2019, ze zadání projektu a předchozích úvah bylo zřejmé, že 

pro spolehlivý monitoring bude nutno využít kombinace různých senzorů. Předpokládala se 

kombinace senzorů svodových proudů a senzorů korony [1]. 

Svodové proudy jsou zapříčiněny jednak vlastnostmi materiálu, ze kterých izolátor vyroben 

a jednak vlivem okolí, tedy vnějšího prostředí, ve kterém je izolátor instalován. V tomto druhém 

případě se zejména jedná o usazování kontaminantů na povrchu izolátoru, které mohou vodivost 

povrchu izolátoru ohrozit. Kontaminanty ve spojení se vzdušnou vlhkostí vytváří vodivý film, 

resp. vodivou vrstvu, která zvyšuje vodivost povrchu izolátoru a tím zvyšuje i svodové proudy. 

Změny svodového proudu odráží vývoj vodivosti povrchu izolátorů, a tak je možno získat celou 

řadu informací o kvalitě izolace mezi živým vodičem a zemí, která může vést i ke včasnému 

varování před případnou větší poruchou izolátoru. 

Jednotlivé způsoby měření svodových proudů byly podrobně rozebrány v původní výzkumné 

zprávě, nicméně na základě dalších analýz, které byly prováděny na rozhraní roku 2019 a 2020, 

byl tento způsob zamítnut, zejména vzhledem k obtížnosti instalace takových senzorů na izolátor. 

V běžném provozu by to nebylo možné a vypnutí rozvodny, respektive části, kde by se tyto 

izolátory nacházely, by bylo ekonomicky i provozně složité. Pro identifikaci potenciálně vadného 

izolátoru byly tedy nadále řešeny další metody – zejména sledování korony a zvýšené teploty 

izolátoru. 

2.1 Sledování korony 

Korónové výboje jsou jedním z vážných nedostatků izolace rozvodných systémů vysokého napětí 

a jejich detekce je důležitá právě pro zjišťování stavu izolací. Pro detekci korónového výboje bylo 

ověřováno několik postupů v oblasti ultrazvuku a oblasti detekce elektromagnetických emisí 

generovaných během výboje. Tyto postupy se liší pro otevřené rozvodny pro uzavřené rozvodny, 

zejména otevřeností přístupu k místům, kde může ke koronovému výboji dojít.. U uzavřených 

rozvoden se proto předpokládá doplnění výše uvedené detekce sledováním hodnoty ozonu 

generovaného korunou, což je metoda, kterou nelze použít v otevřených rozvodnách. 

2.2 Metody pro sledování a lokalizaci korony ultrazvukem 

pro sledování a lokalizaci koruny pomocí ultrazvuku, který korun a vydává, byly analyzovány 

dva možné postupy. První z těchto postupů byl založen na identifikaci zdroje pomocí matice 

snímacích mikrofonů umístěných v prostoru rozvodny, druhý využitím Dopplerova jevu 

realizovaných vhodným návrhem rotujícího zaměřovače zdroje ultrazvuku. Problematika je velmi 

málo popsána v odborných publikacích a bylo nutno prakticky přistoupit k analýzám jednotlivých 

dějů znovu od začátku. 

2.2.1 Šíření kulové vlny v ultrazvukové frekvenční oblasti 

Zde bude popsán model šíření kulové vlny akustického tlaku ve vzduchu v neomezeném prostoru. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu hladin akustického tlaku do 100 dB SPL budou všechny 

děje považovány za lineární. Popis bude proveden ve frekvenční oblasti, děje tedy budou 

považovány za harmonické s frekvencí 𝑓 (časová závislost je 𝑒𝑗𝜔𝑡 kde 𝜔 = 2𝜋𝑓 je úhlová 

frekvence). V modelu bude uvažováno započtení termoviskózních ztrát, tedy ztrát způsobených 

viskozitou a tepelnou vodivostí vzduchu, které hrají roli pro stanovení útlumu v takovéto vlně 

v oblasti ultrazvukových frekvencí. Kromě obvyklých parametrů jako je hustota vzduchu 𝜌0 a 

adiabatická rychlost zvuku 𝑐0 tak budou použity i další parametry vzduchu jako činitel dynamické 

viskozity 𝜇, objemová viskozita 𝜂, tepelná vodivost 𝜆ℎ, měrná tepelná kapacita při stálém tlaku 

𝐶𝑃 a poměr měrných tepelných kapacit při stálém tlaku a při stálém objemu 𝛾 (Poissonova 

konstanta), viz Tab. 4. 
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Tab. 4 Parametry vzduchu 

Parametr vzduchu Hodnota Jednotka 

adiabatická rychlost zvuku 𝑐0 342,3 m/s 

hustota vzduchu 𝜌0 1,2 kg/m3 

činitel dynamické viskozity 𝜇 181,4.10-3 Pa.s 

objemová viskozita 𝜂 (0,6. 𝜇 ) [2] 108,8.10-3 Pa.s 

tepelná vodivost 𝜆ℎ 25,77.10-3 W/(m.K) 

měrná tepelná kapacita při stálém 

tlaku 𝐶𝑃 

1005 J/(kg.K) 

Poissonova konstanta 𝛾 1,4 - 

2.2.1.1 Akustický tlak v kulové vlně 

Kulová harmonická vlna akustického tlaku v neomezeném prostoru při započtení výše uvedených 

vlivů může být popsána následujícím vztahem [3] 

𝑝(𝑟) = 𝐴
𝑒

−𝑗𝑘0𝑟

√1+𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ

𝑟(1 + 𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ)
 

R- 1 

kde 𝑟 je radiální souřadnice, 𝑘0 = 𝜔/𝑐0 je vlnové číslo a  

 

𝑙𝑣ℎ =
𝜂 +

3
4 𝜇

𝜌0𝑐0
+ (𝛾 − 1)

𝜆ℎ

𝜌0𝑐0𝐶𝑃
 R- 2 

 

Integrační konstantu 𝐴 lze určit z okrajové podmínky 𝑝(𝑅) = 𝑝𝑅 pro akustický tlak 𝑝𝑅 (získaný 

například měřením) v 𝑟 = 𝑅  

 

𝐴 = 𝑝𝑅𝑅(1 + 𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ) 𝑒

𝑗𝑘0𝑅

√1+𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ 
R- 3 

a rovnici R- 1 lze tudíž vyjádřit 

 

𝑝(𝑟) = 𝑝𝑅

𝑅

𝑟
𝑒

−𝑗𝑘0

√1+𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ
(𝑟−𝑅)

 R- 4 

Na Obr. 1 jsou vyneseny hodnoty hladiny akustického tlaku (v dB SPL normalizovaném na 0 dB 

ve vzdálenosti 0,5 m od zdroje) v závislosti na vzdálenosti od zdroje 𝑟 spočtené z akustického 

tlaku R- 4 pomocí klasického vztahu pro výpočet SPL 

 

𝑆𝑃𝐿 = 20 log
10

[
|𝑝(𝑟)|

𝑝0
] R- 5 
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kde 𝑝0 = 20 μPa je práh slyšení lidského ucha na 1 kHz. Z obrázku je patrné, že na nízkých 

frekvencích (zde pro příklad 100 Hz – plná modrá čára) se útlum v kulové vlně neliší od známé 

hodnoty -6 dB na dvojnásobnou vzdálenost udávané pro bezeztrátové prostředí (fialová 

přerušovaná čára) - tento výsledek byl potvrzen i numerickým výpočtem pomocí programu 

Comsol Multiphysics, který zahrnuje termoviskózní ztráty (na 100 Hz zelená tečkovaná čára). 

Naopak na frekvencích v ultrazvukové oblasti (zde 40 kHz – oranžová křivka a 50 kHz – žlutá 

křivka) ukazuje výsledek analytického výpočtu na výrazný odklon od „klasického“ útlumu -6 dB, 

který se zvětšuje s rostoucí vzdáleností i frekvencí. Toto je opět potvrzeno i numerickým 

výpočtem (černá tečkovaná křivka na 40 kHz a fialová tečkovaná křivka na 50 kHz). Numerický 

výpočet byl proveden pouze do vzdálenosti 20 m z důvodu velmi vysoké výpočetní náročnosti 

pro velké vzdálenosti od zdroje (zachování přibližně 10ti elementů na vlnovou délku v metodě 

konečných prvků vede na vysokých frekvencích – tedy krátkých vlnových délkách – k velmi 

vysokému počtu stupňů volnosti). Analytický výpočet naopak vyžaduje pouze minimální 

výpočetní náročnost pro libovolné vzdálenosti. 

 
 

Obr. 1 Normalizovaná hladina akustického tlaku v dB SPL v závislosti na vzdálenosti od zdroje na 

frekvencích 100 Hz, 40 kHz a 50 kHz, porovnání analytického výpočtu dle rovnice R- 4 a numerického 

výpočtu pomocí Comsol Multiphysics, srovnání s útlumem -6 dB na dvojnásobnou vzdálenost. 

2.2.1.2 Přibližný vztah pro hladinu akustického tlaku 

Analytický výpočet hladiny akustického tlaku (SPL) uvedený v předchozí sekci lze výrazně 

zjednodušit zavedením aproximací, které v uvažovaném frekvenčním rozsahu (do 100 kHz) 

vedou na zanedbatelně malou chybu výpočtu. Pomocí prvních dvou členů Taylorova rozvoje 

funkce √1 + 𝑥 = 1 +
𝑥

2
−

𝑥2

8
+ ⋯ zjednodušíme  

√1 + 𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ ≈ 1 +
𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ

2
 R- 6 

pročež konstantu (z hlediska prostorových souřadnic) v exponentu v rovnici R- 4 lze tedy po 

dosazení z R- 6 přibližně zapsat jako 
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−𝑗𝑘0

1 +
𝑗𝑘0𝑙𝑣ℎ

2

=
−𝑗𝑘0

1 +
𝑘0

2𝑙𝑣ℎ
2

4

−
𝑘0

2𝑙𝑣ℎ

2 +
𝑘0

2𝑙𝑣ℎ
2

2

≈ −𝑗𝑘0 −
𝑘0

2𝑙𝑣ℎ

2
 R- 7 

neboť 𝑘0
2𝑙𝑣ℎ

2 ≅ 4. 10−8 na frekvenci 100 kHz. Absolutní hodnotu akustického tlaku (potřebnou 

pro výpočet SPL) lze následně dosazením z R- 7 do R- 4 vyjádřit 

|𝑝(𝑟)| = |𝑝𝑅

𝑅

𝑟
𝑒

(−𝑗𝑘0−
𝑘0

2𝑙𝑣ℎ
2 )(𝑟−𝑅)

| = 𝑝𝑅

𝑅

𝑟
𝑒−

𝑘0
2𝑙𝑣ℎ
2

(𝑟−𝑅)
 R- 8 

Hladinu akustického tlaku v dB je pak možné po dosazení R- 8 do R- 5 rozepsat jako 

𝑆𝑃𝐿 = 94 + 20 log
10

(𝑝𝑅

𝑅

𝑟
) − 𝑓2(𝑟 − 𝑅)𝐾 R- 9 

kde pro hodnoty z Tab. 4 

𝐾 =
40𝜋2𝑙𝑣ℎ

𝑐0
2ln (10)

≅ 1,6. 10−10 R- 10 

První člen v rovnici R- 9 je SPL odpovídající tlaku 1 Pa, druhý člen vyjadřuje pokles hladiny se 

vzdáleností při bezeztrátovém šíření (zmíněných -6 dB na dvojnásobnou vzdálenost) a třetí člen 

zavádí změnu tohoto poklesu v dB přímo úměrně vzdálenosti a s kvadrátem frekvence 𝑓 

v důsledku vlivu termoviskózních ztrát. 

Na Obr. 2 jsou porovnány výsledky původního analytického vztahu R- 4 s výsledkem 

aproximace podle rovnice R- 9 na frekvenci 100 kHz. Ani na takto vysoké frekvenci není mezi 

těmito výsledky žádný podstatný rozdíl. 

 

Obr. 2: Normalizovaná hladina akustického tlaku v dB SPL v závislosti na vzdálenosti od zdroje na 

frekvenci 100 kHz; porovnání analytického výpočtu dle rovnice R- 4 a aproximace dle rovnice R- 9. 
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Abychom získali představu, jak se liší útlum na dvojnásobné vzdálenosti vlivem termoviskózních 

ztrát od „bezeztrátové“ hodnoty -6 dB, vyneseme na obrázku 3 rozdíl hladin tlaků 

SPL(2𝑟) −  SPL(𝑟) ≈ −6.02 − 𝑓2𝑟𝐾 R- 11 

V závislosti na frekvenci pro různé dvojnásobné vzdálenosti od 𝑟 do 2𝑟 (zde pro 𝑟 rovno 2, 5, 10 

a 20 m). Z obrázku 3 vyplývá, že s narůstající vzdáleností je frekvenční závislost útlumu větší. 

 

Obr. 3 Útlum na dvojnásobnou vzdálenost v závislosti na frekvenci. 

2.2.2 Matice snímacích mikrofonů 

Na základě teoretického popisu uvedeného v předchozí kapitole je možno simulovat akustické 

pole generované koronovým výbojem na izolátoru, případně na více izolátorech (pomocí 

superpozice polí jednotlivých zdrojů). Lze tedy predikovat naměřenou hladinu akustického tlaku 

na mikrofonu umístěného v dané pozici vzhledem k izolátoru či v poli izolátorů.  

V případě pole izolátorů umístěných v neměnné prostorové konfiguraci je třeba zjistit, na 

kterém z izolátorů probíhá koronový výboj, tedy který z izolátorů generuje ultrazvukové pole. 

Jedná se tedy o úlohu lokalizace zdroje akustického pole, přičemž polohy jednotlivých kandidátů 

jsou známé. Jednou z nejjednodušších variant provedení takovéto lokalizace je umístění matice 

mikrofonů buď do pole izolátorů, nebo z bezpečnostních důvodů raději okolo tohoto pole. Pomocí 

výše popsaného modelu je pak možno spočítat hodnoty akustického tlaku na pozicích mikrofonů 

pro každý jednotlivý zdroj a porovnat tyto vypočtené hodnoty s hodnotami naměřenými pomocí 

mikrofonů. Konfigurace vykazující nejmenší rozdíl mezi spočtenými a naměřenými hodnotami 

je pak nejpravděpodobnější konfigurací zdrojů. 

Konkrétní příklad rozmístění mikrofonů, izolátorů a znázornění hladiny akustického tlaku 

(SPL) je na obrázku Obr. 4. Izolátory (v obrázku černé body) jsou rozmístěny v matici 4x4 a 

označeny symboly I1 až I16. Mikrofony představují zelené body a jsou označeny symboly M1 až 

M4, číselná hodnota v dB pod bodem označujícím pozici mikrofonu je hladina akustického tlaku 

naměřená mikrofonem. Teoretická „mapa“ hladiny akustického tlaku (vyjádřená intenzitou 

červené barvy) je vypočtena podle vzorce R- 4 z předchozí kapitoly za předpokladu že zdroj (zde 

izolátor I6) je pro zjednodušení považován za všesměrový, akustický tlak ve vzdálenosti 0,5m od 

zdroje je 1 Pa a frekvence je 30kHz. 
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Obr. 4 Příklad rozmístění izolátorů a mikrofonů a výsledek simulace 

Pro lokalizování zdroje jsou hodnoty naměřené mikrofony porovnány s hodnotami vypočtenými 

pomocí modelu podle rovnice R- 4. Jelikož nelze předem odhadnout amplitudu zdroje, je nejprve 

určena maximální hodnota ze všech hladin naměřených na mikrofonech LMmax=max(LMn ), kde 

LMn je hladina akustického tlaku v dB(SPL) naměřená na n-tém mikrofonu. Všechny naměřené 

hodnoty jsou následně normalizovány tak že je tato maximální hodnota od nich odečtena, tedy 

𝐿𝑀𝑁𝑛 = 𝐿𝑀𝑛 − 𝐿𝑀𝑚𝑎𝑥 R- 12 

kde LMNn je normalizovaná hodnota na n-tém mikrofonu. Nejvyšší hodnota je tedy normalizována 

na 0 dB, ostatní normalizované hodnoty jsou záporné a vyjadřují odstup v dB od nejvyšší hodnoty. 

Stejným způsobem jsou normalizovány i teoretické hladiny akustického tlaku spočítané pomocí 

modelu R- 4 na pozicích mikrofonů 

𝐿𝑇𝑁𝑛 = 𝐿𝑇𝑛 − 𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 R- 13 

kde LTNn je normovaná teoretická hladina akustického tlaku na pozici n-tého mikrofonu, LTn je 

teoretická hladina na pozici n-tého mikrofonu a LTmax je maximální teoretická hladina ze všech 

hladin LTn. Následně je na každé pozici mikrofonu spočítán rozdíl mezi naměřenou a teoretickou 

normovanou hodnotou a absolutní hodnoty těchto rozdílů na pozicích všech mikrofonů jsou 

sečteny, což dává metriku 

𝐷 = ∑|𝐿𝑀𝑁𝑛 − 𝐿𝑇𝑁𝑛|

𝑛

. R- 14 

Tento výpočet metriky D je postupně opakován pro každý izolátor uvažovaný jako zdroj při 

výpočtu teoretických hladin akustického tlaku na pozicích mikrofonů LMn. Izolátor uvažovaný 
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jako zdroj pro výpočet, jehož výsledkem je minimální D, je nejpravděpodobnějším zdrojem 

ultrazvukového signálu a tudíž koronového výboje. Metrika D pro příklad uvedený na obrázku 

Obr. 4 je vynesena na obrázku Obr. 5, nezávisle proměnnou je číslo izolátoru uvažovaného jako 

zdroj při výpočtu teoretických hladin. 

 

Obr. 5 Metrika D pro konfiguraci z obr. Obr. 4 

Jelikož v tomto simulovaném případu byly hodnoty naměřené na mikrofonech LMn určeny 

stejným výpočtem jako teoretické hodnoty LTn při uvažování izolátoru I6 jakožto zdroje, ukazuje 

metrika D velmi jednoznačně na tento izolátor neboť je nejen minimální, ale dokonce nulová 

(příslušné rozdíly normovaných hladin jsou nulové).  

Realističtější simulace může vzít v úvahu například šum pozadí. Proto byl dále signál 

naměřený na mikrofonech simulován jako součet vypočtené teoretické hodnoty a náhodného čísla 

generovaného tak aby byl modelován vliv šumu o úrovni 40 dB (SPL). V oblasti ultrazvuku 

nejsou předpokládány vyšší hladiny šumu pozadí. Příslušný průběh metriky D pro tento případ je 

zobrazen na obrázku Obr. 6. 

 

Obr. 6 Metrika D pro konfiguraci z Obr. 4 při uvažování šumu pozadí 40 dB (SPL) 
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Je patrné, že hodnota metriky D již není nulová, nicméně je stále jednoznačně minimální pro 

izolátor I6. Zde je nutno podotknout, že se hodnoty metriky D mění s každou realizací náhodných 

čísel simulujících šum pozadí, na druhou stranu je možné vliv těchto fluktuací minimalizovat 

průměrováním (jak při simulaci, tak při reálném použití algoritmu). 

Vliv na přesnost lokalizace má dále i přesnost umístění mikrofonu, tedy případ kdy jsou 

teoretické hodnoty hladiny akustického tlaku LTn spočteny na pozicích, které se mírně liší od 

skutečných pozic mikrofonů. Pro modelování tohoto jevu byla k pozicím mikrofonů přičtena 

náhodná čísla se směrodatnou odchylkou 0,5m. Metrika D pro tento případ (pro jednu konkrétní 

realizaci náhodných pozic mikrofonů), při zachování simulace šumu pozadí je vynesena na 

obrázku Obr. 7. Hodnota D pro izolátor I6 opět vzrostla, nicméně stále je jednoznačně minimální. 

 
Obr. 7 Metrika D pro konfiguraci z Obr. 4 při uvažování nepřesnosti v umístění mikrofonů i šumu 

pozadí. 

Výše popsaný model může být použit k simulaci reálného pole izolátorů a následné optimalizaci 

počtu a umístění mikrofonů, což povede k zpřesnění lokalizace zdroje. Mikrofony jsou v této 

simulaci uvažovány jako všesměrové, k dalšímu zpřesnění lokalizace by vedlo použití směrových 

mikrofonů (například s kardioidní směrovou charakteristikou) a optimalizace jejich nasměrování. 

2.2.3 Implementace lokalizace zdroje pomocí matice mikrofonů 

V rámci projektu byla vyvinuta aplikace, jejímž vstupem jsou kromě pozic izolátorů a mikrofonů 

především reálně naměřené hladiny akustického tlaku na mikrofonech. Aplikace pomocí 

implementace výše popsaného algoritmu lokalizuje nejpravděpodobnější zdroj ultrazvukového 

signálu a tudíž koronového výboje. 

Aplikace Izolátory je určena pro operační systém Windows 10. Je psána v C#, využívá .NET 

Framework v. 4.6.1. Programátorská a uživatelská dokumentace je popsána v samostatném 

dokumentu. Aplikaci není nutné instalovat. Veškeré dokumenty k tomuto software jsou na adrese: 

https://security.fd.cvut.cz/download/izolatory.zip, kde je  je ke stažení archiv Insulators.zip, jenž 

kromě spustitelného souboru Insulators.exe obsahuje také manuál, programátorskou dokumentaci 

a vzorové vstupní a výstupní soubory pro načítání pozic izolátorů (pro simulaci jednotlivých 

zdrojů korony) a pozic izolátorů a naměřených hodnot na mikrofonech (pro vyhledávání zdroje 

korony) a adresář s programátorskou dokumentací. 

https://security.fd.cvut.cz/download/izolatory.zip
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2.3 Elektromagnetické emise 

Tyto emise se nalézají v pásmu jak v radiovém pásmu 30 až 300 MHz, tak v oblasti ultrafialového 

a vzdáleného infračerveného spektra. Spektrum výboje korony často souvisí s prostředím, ve 

kterém k výboji dochází.  

V zásadě můžeme rozlišit tři základní oblasti 

 elektromagnetické spektrum, zejména v rozsahu 30 až 300 MHz, 

 infračervené spektrum zejména v dlouhovlnné části a 

 ultrafialové záření zejména pak v oblasti od 200 do 500 nm. 

Jednotlivým oblastem elektromagnetické emise se budeme věnovat v následujících kapitolách. 

2.3.1 Snímání v oblasti radiového spektra 

V polovině 90. let byly publikovány první výsledky měření aktivity částečného výboje – korony 

uvnitř plynem izolovaných rozvoden (GIS – Gas Insulated Substation) v oblasti UHF. Byly 

zkoumány signály v oblasti 300 MHz - 3GHz generované z korony [4], [5]. V této souvislosti byl 

navržen i vazební člen pro UHF pro detekci korony v GIS, který je připojen k obalu GIS pomocí 

dielektrického okna [6]. Senzory typu diskové antény pracující v pásmu UHF byly navrženy pro 

detekci korony v GIS [7]. Na rozdíl od senzoru navrženého v [6], tento snímač bylo třeba 

nainstalovat uvnitř GIS, aby bylo možné efektivně detekovat aktivitu probíhající korony. Detekce 

částečného výboje v transformátorech pomocí stejného UHF vazebního členu, jaký byl 

diskutován v [8] a [9] používala dvojici UHF senzorů připojených k tělu transformátoru pro 

rozlišení více zdrojů výboje uvnitř transformátoru. Tyto senzory však musí být připojeny k tělu- 

obalu transformátoru nebo GIS, a tudíž je nelze použít jako bezkontaktní snímač. 

Frekvenční charakteristiky elektromagnetického pole vyzařovaného z otvorů GIS byly 

diskutovány v [10]. V této studii byla jako senzor použita logaritmicko-periodická anténa 

umístěná 6 m od modelu GIS. Analýza byla prováděna v rozsahu do 2,7 GHz. Zajímavým 

výsledkem byl důkaz, že radiace v oblasti 500 MHz až 1,2 GHz je kvůli paralelní rezonanci mezi 

indukčností spojovacích šroubů a kapacitou distančního otvoru.  

Radiometrické techniky využívající řadu diskových kónických antén pracujících v pásmu 

UHF byly navrženy k lokalizaci zdroje korony v energetických zařízeních vysokého napětí v [11]. 

Systém měření byl navržen pro dvě studie, z nichž jedna se zabývala měřením na lince vysokého 

napětí 132 kV. Systém v [12] nebyl schopen definovat přesné umístění korony. Další práce byly 

prováděny se zaměřením na detekci a lokalizaci poruch transformátorů a spínacích zařízení a ve 

využití anténních technologii k lokalizaci poruch na elektrických vedeních se již dále 

nepokračovalo. Kromě práce popsané v [12], použití vyzařovaného elektromagnetického pole pro 

detekci a lokalizaci zdrojů korony na nadzemním vedení nemělo dostatečnou pozornost. 

2.3.2 Elektromagnetické vyzařování korony 

S cílem zjistit elektromagnetické interference (EMI) telekomunikační sítě a korónových výbojů 

bylo publikováno několik studií. Většina z nich se zabývala korónovými výboji vyskytujícími se 

na přívodních kabelech vysokého napětí během vlhkého počasí. V [13] bylo měřeno EMI na 

900MHz na přenosových linkách 230kV a 500kV pomocí parabolické antény s vysokým ziskem 

a nízkošumového předzesilovače. EMI bylo zjištěno v pásmo 800 - 1 000 MHz během špatného 

počasí. Výzkum ukázal, že EMI generované v důsledku aktivity korony na distribučních linkách 

je způsobeno znečišťující látkou na povrchu vodiče, izolátorů a kovového příslušenství – viz též 

[1].  

Měření EMI v pásmu 0,2 - 30 MHz dospělo k závěru, že na rozdíl od korony na rozvodech 

za vlhkého počasí, korona na rozvodech produkovala významnou úroveň rádiového rušení v této 

frekvenční oblasti. Bohužel, studie neposkytují dostatek materiálu k dalším úvahám. 

Otázka spočívá zejména ve výběru frekvenčního pásma a v intepretaci výsledků měření. 

V současnosti neexistuje jednotný názor na vlastnosti elektromagnetické radiace ze zařízení 
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vysokého napětí (EMR). Podle některých studií nemají smysl měření prováděná v rozsahu nad 

25 MHz až 40 MHz. Jiné studie uvádějí doporučený rozsah 1 GHz až 3 GHz společnost Doble 

navrhuje pro využití v praxi analyzátor PDS100, který pracuje v rozsahu 50 MHz až 1 GHz [14]. 

Na základě experimentálních údajů autorů není informační složka EMR rovnoměrně 

distribuována od několika megahertzů po několik gigahertzů. Protože čas základního impulsu 

korony se odhaduje na 10-8 až 10-9 [s] je horní část rozsahu frekvencí EMR v oblasti 

centimetrových vln, resp. v rozsahu 100 MHz až 1 GHz. Otázka zůstává pouze v oblasti 

interpretace nalezení frekvenčních pásem EMR a efektivním výběru informačních signálů. 

2.3.3 Snímání ultrafialového záření vydávaného výbojem 

Tento způsob detekce se ukazuje jako vhodný zejména tam, kde izolátory jsou instalovány ve 

vnitřním prostředí. Ve vnějším prostředí dochází k rušení zejména oblasti UV spektra, které je 

vyzařováno sluncem. Řešení tohoto omezení pak spočívá spíše ve vhodném výběru detekované 

vlnové délky a mechanických zábranách, jež omezují přímý dopad slunečních paprsků na senzor. 

Výše uvedené metody budou předmětem dalších analýz, a to jak co se týče jejich technické 

implementace, tak i citlivosti vzhledem ke snímanému parametru korony. 

Experimentálně bylo ověřeno, že emisní spektrum korony je koncentrováno v rozmezí 300 nm až 

500 nm v případě výbojového napětí koróny 26,7 kV a proudu je 0,16 mA, jak je znázorněno na 

obrázku Obr. 8. Na emisní spektrum koronového výboje mají hlavně vliv molekuly dusíku. 

Emisního spektrum O2 není ve spektru emisí koronového výboje ve vzduchu patrné. Lze dovodit, 

že je to důsledek vysokého obsahu dusíku N2, který tvoří 79% objemu vzduchu a obsah kyslíku 

je menší. Emisní spektrum O2 tedy není zřejmé. 

 

 

Obr. 8 Experimentální UV spektrum korony při napětí 26,7 kV 
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Emisní spektrum znázorněné na obrázku Obr. 9 při vybíjecím napětí 26,5 kV a proudu 0,05 uA 

je evidentně méně výrazné, spektrum znázorněné na obrázku Obr. 10 při vybíjecím napětí 28 kV 

a proudu 0,3 mA opět ukazuje špičky v oblasti dusíkové rezonance a je v zásadě stejné ve srovnání 

se spektrem zobrazeným na obrázku Obr. 8.  

2.3.4 Solární spektrum 

V rámci projektu se předpokládá implementace vyvinutého zařízení do rozvoden, které budou 

volně instalovány v exteriéru, bez zakrytí. Znamená, že významnou měrou může ovlivnit měření 

v oblasti ultrafialového spektra i sluneční záření. Energetické spektrum solární radiace, která 

dopadá na Zemi, je na obrázku Obr. 11. Jak je vidět, oblast, která nás zajímá, to znamená oblast 

mezi 200 nm až 400 nm na úrovni zemského povrchu není vystavena intenzivní sluneční radiaci, 

neboť převážná část této energie je zachycena v atmosféře. Mimo tuto možnost bude vhodné při 

konstrukci případného ultrafialového senzoru zajistit takové mechanické řešení, aby množství 

dopadajícího nebo odraženého ultrafialového záření bylo minimální. 

 

Obr. 9 Experimentální UV spektrum korony při napětí 26,5 kV a proudu 50 uA 

 

Obr. 10 Experimentální UV spektrum korony při napětí 28 kV a proudu 0,3 mA 
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2.3.5 Snímání vyzařování FIR 

Teplota izolátoru může být významným parametrem při sledování jeho poruchy, neboť odráží 

stav izolačního materiálu, a to jak na povrchu, tak i uvnitř izolátoru. Pokud dojde k významnému 

snížení hodnoty odporu izolačního materiálu, stoupne proud protékající tímto izolátorem a 

následuje zvýšení jeho teploty. Tato metoda bude výhodnější pro izolátory, které jsou umístěny 

ve vnitřním, stabilním prostředí. Izolátory, které budou umístěny ve vnějším prostředí, pak mohou 

být ohřívány slunečními paprsky na poměrně na vysokou teplotu, což může vést k planému 

poplachu při detekci anomálie. Zajímavým jevem v tomto případě bude změna například zvýšení 

jejich teploty v letních měsících, která může dosahovat řádu překrývajícího oblast detekce vady.  

Pokud jde o dálkové měření teploty izolátorů, pak by bylo možno využít některé ze 

standardních metod, jako je např. snímání infračerveného vyzařování, které by byly upraveny pro 

tento případ. Měření teploty izolátoru tedy bude považováno jako jedna z analyzovaných 

možností pro realizaci detekce vad a bude porovnáváno s účinností ostatních výše uvedených 

metod. 

 

Obr. 11 Spektrum solární radiace dopadající na zemi 
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3 Specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost 

V rámci projektové činnosti je nutné zvažovat odolnost energetických rozvodných soustav vůči 

stále sílícím kybernetickým útokům. Z hlediska IT bezpečnosti existují v každé energetické 

společnosti dva více či méně oddělené světy. Na jedné straně mají tyto společnosti standardní 

firemní síť, do které se připojují počítače všech zaměstnanců, kteří v této síti řeší běžné agendy, 

jako v každé jiné společnosti. Na druhé straně provozují síť řídicích systémů, ve které jsou 

provozovány SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systémy používané pro řízení 

rozvodné soustavy a technologických zařízení – v případě energetických společností elektrárny, 

rozvodny a související přenosové trasy.  

Pokud jde o propojení energetických společností s vnějším světem, tak pochopitelně běžná 

firemní síť je připojena do internetu, a to způsobem, který se příliš neliší od připojení firem či 

institucí obdobné velikosti, tj. ochrana perimetru firewallem (obvykle několika), ochrana před 

škodlivým software, kontrola elektronické pošty, monitoring pokusů o průnik atd.  

V dřívějších dobách se IT systémy provozované v technologických sítích významně lišily od 

běžných IT technologií (jiné komunikační protokoly, jiné SW komponenty), stejně tak se lišily i 

bezpečnostní problémy v těchto dvou světech. S postupem času ovšem tyto dva světy konvergují, 

což vede zejména k tomu, že řada bezpečnostních rizik, doposud existujících pouze v 

konvenčních firemních sítích, se přenáší do sítí technologických. S příchodem konceptu Internetu 

věcí (Internet of Things) se tato konvergence významně urychluje a problematika kybernetické 

bezpečnosti SCADA systémů se tím kvalitativně mění. 

3.1 Kategorizace sítí elektroenergetické soustavy z pohledu kybernetické 

bezpečnosti  

Kritickou informační infrastrukturu je možné definovat podle zákona o kybernetické bezpečnosti, 

přesněji podle § 2, písm. b) jako prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví 

komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti [15], [16]. V praxi se jedná 

o takové informační nebo komunikační systémy, například SCADA systémy, které naplní kritéria 

pro určení prvků kritické informační infrastruktury. 

Podle stejného zákona je správcem informačního systému orgán nebo osoba, která určuje 

účel zpracování informací a podmínky provozování informačního systému. Naopak správcem 

komunikačního systému je orgán nebo osoba, která určuje účel komunikačního systému a 

podmínky jeho provozování. Stejný zákon také definuje i provozovatele informačního nebo 

komunikačního systému, kterým je orgán nebo osoba zajišťující funkčnost technických a 

programových prostředků tvořících informační nebo komunikační systém. Orgány a osoby 

uvedené v tomto zákoně v § 3 písm. c) až f) jsou povinny zavést a provádět bezpečnostní opatření 

v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické 

informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury, 

informačního systému základní služby a významného informačního systému a vést o nich 

bezpečnostní dokumentaci [15], [16]. 

Proces určování prvků kritické informační infrastruktury probíhá podle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a nařízení vlády č. 432/2010 

Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ve znění novely č. 315/2014 Sb. Aby 

mohl být prvek nebo systém prvků informačního nebo komunikačního systému zařazen mezi 

kritickou informační infrastrukturu ČR, musí splnit minimálně jedno průřezové kritérium a 

následně minimálně jedno odvětvové kritérium [16], [17], [18], [19]. 

3.1.1 Průřezová kritéria pro určení prvků kritické informační 

infrastruktury  

Vzhledem na zmiňovaný proces určování prvků kritické (informační) infrastruktury bude popsán 

aspekt průřezových kritérií. Podle § 1 nařízení vlády č. 432/2010 Sb. jsou dána tato průřezová 

kritéria pro určování prvků kritické informační infrastruktury: 
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(a) „více než 250 mrtvých nebo více než 2.500 osob s následnou hospitalizací delší než 24 

hodin, 

(b) mezní hodnota hospodářské ztráty je větší než 0,5 % HDP (např. v r. 2017 = 25,02 mld. 

Kč), 

(c) omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiný závažný zásah do každodenního 

života postihující více než 125.000 osob“ [3]. 

Pro doplnění a formální úplnost popisu základních atributů kritérií pro určování prvků kritické 

(informační) infrastruktury budou následně popsány i odvětvová kritéria, vytvářející základní 

stupeň procesu identifikace a označení.  

3.1.2 Odvětvová kritéria pro určení prvků kritické informační 

infrastruktury  

Odvětvová kritéria nejprve definovalo nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury. V roce 2014 seznam odvětvových kritérií novelizovalo nařízení 

vlády č. 315/2014 Sb., které nahradilo nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury. Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické informační 

infrastruktury jsou následující: 

(a) musí se jednat o informační nebo komunikační systém, který významně nebo zcela 

ovlivňuje činnost určeného prvku kritické infrastruktury, a který je nahraditelný jen při 

vynaložení nepřiměřených nákladů nebo v časovém období přesahujícím 8 hodin, nebo 

(b) musí se jednat o informační systém, který je spravovaný orgánem veřejné moci a 

obsahuje osobní údaje o více než 300.000 osobách, nebo 

(c) musí se jednat o komunikační systém, který zajišťuje připojení nebo propojení prvku 

kritické infrastruktury s kapacitou garantovaného datového přenosu nejméně 1 Gbit/s, 

nebo 

(d) musí se jednat o takový technologický prvek komunikačních systémů, jehož ochrana 

je nezbytná pro zajištění kybernetické bezpečnosti. V nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 

jsou tyto technologické prvky definovány v příloze 1 pod písmeny A až F. Mohou to 

být technologické prvky pevné nebo mobilní sítě elektronických komunikací, prvky sítí 

pro rozhlasové nebo televizní vysílání, pro satelitní komunikaci, pro poštovní služby 

nebo prvky informačních systémů [17]. 

Jestliže prvek nebo systém prvků informačního nebo komunikačního systému splňuje aspoň jedno 

z výše uvedených odvětvových kritérií, je pravděpodobně již v současné době zařazen mezi 

kritickou informační infrastrukturu ČR [16]. 

3.1.3 Proces určování prvků kritické informační infrastruktury po splnění 

kritérií 

Pokud prvek nebo systém prvků informačního nebo komunikačního systému naplňuje minimálně 

jedno průřezové kritérium a následně minimálně jedno odvětvové kritérium, bude provedeno jeho 

zařazení mezi kritickou informační infrastrukturu ČR. Pro další postup je důležité určení 

provozovatele systému. 

Pokud se jedná o orgány nebo osoby, které nejsou organizační složkou státu, probíhá určení 

vydáním opatření obecné povahy, které vydá NÚKIB (dřív NBÚ). Pokud je ale provozovatelem 

organizační složka státu, určení prvků kritické informační infrastruktury se uskuteční vydáním 

usnesení vlády ČR. NÚKIB (dřív NBÚ) navrhne Ministerstvu vnitra ČR zařadit tento informační 

nebo komunikační systém do seznamu, který bude následně předložen vládě ČR. Ta rozhodne ve 

svém usnesení a v příloze tohoto usnesení určí tento informační nebo komunikační systém jako 

prvek kritické informační infrastruktury ČR (podle § 2, písmena b), zákona o kybernetické 

bezpečnosti). 
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Orgány a osoby musí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne určení jejich informačního 

systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou oznámit kontaktní 

údaje na NÚKIB. Kontaktními údaji se rozumí u právnických osob obchodní firma nebo název, 

adresa sídla, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U 

podnikajících fyzických osob obchodní firma nebo jméno včetně odlišujícího dodatku nebo 

dalšího označení, adresa sídla a identifikační číslo osoby a u orgánu veřejné moci jeho název, 

adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a identifikátor orgánu veřejné moci, 

pokud mu není přiděleno identifikační číslo osoby. Dále musí uvést údaje o fyzické osobě, která 

je za orgán nebo osobu oprávněna jednat ve věcech upravených zákonem o kybernetické 

bezpečnosti, a to jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty [15], [16]. 

Následně začnou tyto orgány a osoby plnit povinnosti stanovené zákonem o kybernetické 

bezpečnosti tak, aby je splnili nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich informačního systému 

nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou. Dále musí zavést 

bezpečnostní opatření stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti také ve lhůtě nejpozději do 

1 roku ode dne určení jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou 

informační infrastrukturou [1][2]. 

3.2 Základní kategorizace sítí elektroenergetické soustavy  

Třídění informačních systémů podle úrovně kybernetické bezpečnosti vychází z jednotné 

koncepce definování bezpečnostních úrovní pro informační aktiva v oblasti výroby, přenosu a 

distribuce elektrické energie, která byla rozšířena a doplněna o bezpečnostní třídy pro informační 

aktiva. Tato filozofie respektuje požadavky na použití aktuálně využívaných praktických přístupů 

vlastníků, resp. subjektů kritické informační infrastruktury v odvětví elektroenergetiky. 

Přikládáme detail popisu jednotlivých tříd: 

 IB-I systémy plní významné bezpečnostní funkce. Jejich nesprávná funkce či selhání 

může mít významný vliv na jadernou bezpečnost, může vést k významným 

technologickým škodám, dlouhodobým odstávkám výrobních zařízení, k újmě na zdraví 

či ohrožení života více osob a dopadům na životní prostředí.  

 IB-II systémy plní méně významné či jen doplňkové bezpečnostní funkce, zajišťují 

řízení důležitých nebo rozsáhlých technologických celků, případně některé vybrané 

důležité informační systémy, jejichž výstupy jsou zásadní pro rozhodování a ruční řízení. 

Jejich nesprávná funkce může mít významný vliv na technickou bezpečnost a 

provozuschopnost důležitých zařízení, krátkodobým odstávkám či ke zranění 

obslužného personálu.  

 IB-III systémy plní zejména monitorovací a diagnostické funkce bez přímého vlivu na 

technickou bezpečnost a provozuschopnost, případě zajišťují řízení pouze méně 

významných technologických celků či jen menší technologické části. Jejich nesprávná 

funkce nemá zásadní vliv na technickou bezpečnost a provozuschopnost zařízení a v 

důsledku jejich selhání nedojde k významným škodám ani ke zranění osob [20]. 

3.3 Současné otázky kybernetické bezpečnosti v energetice 

Energetické odvětví přebírá mnohé postupy a nástroje ze světa informačních a komunikačních 

systémů, za účelem využití jejich pružnosti, rychlosti, propojitelnosti a cenové výhodnosti. 

Typickým příkladem je koncepce internetu věcí v podobě IIoT - Industrial Internet of Things, 

která již dnes v mnoha moderních provozech pomáhá zajišťovat prediktivní údržbu a v budoucnu 

se pravděpodobně může stát základem zcela nových výrobních modelů [21] 

Tento rozvoj ale přináší do řízení průmyslové výroby také určité omezení a slabiny pro ICT. 

Především hrozí nebezpečí, že se tato slabá místa stanou vstupní bránou pro kyberzločince. Rizika 

s tím spojená jsou o to větší, že průmyslové řídicí systémy ICS a systémy SCADA jsou často 

součástí kritické infrastruktury. 
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V současné době je energetický sektor konfrontován s narůstajícím počtem kybernetických 

útoků, ale i s jejich rostoucí promyšleností a náročností. Existují již případy zacílení útoku na 

kritickou infrastrukturu, kdy byly nejen přerušeny technologické procesy, ale dokonce i zničeno 

zařízení. Potřeba zvyšovat kybernetickou bezpečnost průmyslových řídicích systémů proto ještě 

nikdy nebyla tak veliká jako v současné době. Zatímco pracovníci oddělení ICT mohou nová 

opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zavádět velmi rychle, správci provozní techniky 

musí být obezřetnější, jelikož musí respektovat extrémní požadavky na zajištění dostupnosti 

zařízení a kontinuity technologických procesů. V průběhu provozu je riskantní provádět jakékoliv 

zásahy a aktualizovat software, byť by šlo o zabezpečení slabých míst. Dokonce i metody, které 

jsou ve světě ICT zcela běžné, např. skenování a vyhledávání slabých míst, mohou u 

průmyslových počítačů PLC způsobit selhání, poněvadž tato zařízení nejsou na tyto zásahy 

obvykle konstrukčně připravena. Uvedená omezení způsobují, že zabezpečení ICS je neobyčejně 

unikátní a obtížný proces. [21] 

Mnohé energetické společnosti používají pro své ICS nesourodý souhrn metod zabezpečení, 

které je obtížné udržovat. Poskytují jen omezený přehled o bezpečnostním stavu a lze je jen těžko 

využít k preventivním bezpečnostním úkonům. Tyto podniky mohou být primárním cílem pro 

útočníky a bezbrannost podniků proti stále sofistikovanějším útokům je alarmující a naléhavě 

vyžaduje řešení. [21] 

Pro řízení technologických procesů na provozní úrovni, včetně kritické infrastruktury, např. 

elektrických rozvodných sítí, se používají různé řídicí systémy. Objevují se zde průmyslové řídicí 

systémy založené na programovatelných automatech PLC a průmyslových počítačích, systémy 

supervizního řízení a sběru dat SCADA nebo distribuované řídicí systémy DCS. Tyto systémy se 

v posledních několika desetiletích dramaticky proměnily od izolovaných proprietárních systémů 

se sériovými sběrnicemi k aktuálním, vysoce propojeným a geograficky rozsáhlým soustavám, 

které využívají běžně dostupné produkty, Ethernet a internetový protokol. Integrace informační a 

provozní techniky umožňuje průmyslovým organizacím dosáhnout výrazného zvýšení 

produktivity a snižování nákladů. Další zvýšení produktivity je očekáváno s rostoucím 

uplatněním mobilních zařízení a virtualizace. [21] 

Z ekonomického pohledu je výše zmíněná integrace pro mnoho podniků velmi výhodná. Je 

zapotřebí však vnímat, že s ní přichází i větší ohrožení různými kybernetickými útoky, které 

mohou ohrozit dostupnost zařízení, bezpečnost technologických prvků a integritu provozních dat. 

Jestliže si provozovatel technologického zařízení sám neuvědomuje hrozbu kybernetických 

útoků, může mu ochranu před nimi nařídit stát. V mnoha státech již existují zákony o kybernetické 

bezpečnosti, které stanovují postihy pro ty organizace z oblasti kritické infrastruktury, které 

nesplňují regulatorní požadavky. V České republice tuto roli od roku 2015 zastává zákon č. 

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

3.4 Minimální standardy zajištění kybernetické bezpečnosti 

v elektroenergetické soustavě 

Základní myšlenkou standardů kybernetické bezpečnosti je, aby existoval „uznávaný“ dokument, 

který jednoznačně a srozumitelně uvádí osvědčené postupy pro oblast digitální bezpečnosti. 

Normy kybernetické bezpečnosti zahrnují obecné typy pravidel a pokynů pro organizace 

pohybující se v kybernetickému prostoru. Taktéž mohou označovat typy hardwaru a softwaru, 

které je vhodné používat za účelem zvýšené úrovně zabezpečení a celou řadu dalších opatření. 

Existence a dodržování těchto standardů přispívá k řízení rizik a zajištění ochrany informací 

koncového uživatele. V současné době se můžeme setkat s celou řadou standardů zaměřených na 

oblast informační a kybernetické bezpečnosti. Obsah této kapitoly přibližuje vybrané a v praxi 

nejvyužívanější normy s důrazem na provoz a fungování organizací v rámci elektroenergetického 

sektoru. Níže uvedené standardy lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina 

představuje mezinárodně platné a uznávané normy a druhá skupina se zaměřuje na platné právní 

předpisy v rámci českého právního řádu. 
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3.4.1 Mezinárodně uznávané normy v oblasti kybernetické bezpečnosti 

Normy řady ISO / IEC 27000 

Koncem 20. století vznikly první normativní dokumenty zaměřené na zavádění pravidel pro 

systémové řízení bezpečnosti informací v organizacích. První takovou normou se stala BS 7799, 

která byla poprvé veřejně publikována v roce 1995 ve Velké Británii. Postupem času se norma 

BS 7799 několikrát revidovala, aby pak byla v roce 2000 oficiálně schválena jako mezinárodní 

standard pod plným označením ISO/IEC 17799:2000. V uvedené době se již ve skutečnosti 

nejednalo o dva samostatné a na sebe navazující dokumenty (díly). První díl, značený jako BS 

7799-1, obsahoval ty „nejlepší zkušenosti“ z praxe bezpečnosti informací. Druhý díl, BS 7799-2, 

se zabývá definicí pravidel podstatných pro zavedení systému řízení informací (ISMS). Oba 

zmíněné dokumenty BS-7799 jsou přímými předchůdci mezinárodních norem ISO/IEC 27001 a 

27002. Obě tyto normy se staly pilířem nové řady norem ISO/IEC 27000, jejíž zavedení ohlásila 

organizace ISO na jaře roku 2005. Mezinárodní normy řady ISO/IEC 27000 jsou, navrženy tak, 

aby byly použitelné pro všechny druhy organizací, ať už pochází z řad běžných obchodních 

podniků (firem), úřadů státní správy a samosprávy nebo neziskových organizací. V českém 

prostředí se jedná o systém normy řady ČSN ISO/IEC 27000, které jsou přejímány, překládány a 

vydávány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. a vydávány 

Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [14] 

Rodina standardů ISO/IEC 27000  (někdy též označována jako ISO27K) představuje 

neznámější standard, který poskytuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací, známý 

jako ISMS (Information security management system). Následující tabulka uvádí přehled 

jednotlivých standardů z této rodiny včetně krátkého shrnutí jejich účelu.  

Tab. 5 Rodina standardů ISO/IEC 27 000  

Označení Stručný popis účelu normy 

ISO 27000 Terminologický slovník pro ostatní normy z rodiny 27000. 

ISO 27001 Hlavní norma systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Je návodem pro 

organizace, jak postupovat při implementaci bezpečnostní politiky. 

ISO 27002 Norma určena zejména certifikačním autoritám, které podle ní postupují při 

udělování certifikaci. 

ISO 27003 Návod jak implementovat ostatní normy rodiny 27000. 

ISO 27004 Pomůcka k měření a prezentaci efektivity systému řízení bezpečnosti informací 

(ISMS). 

ISO 27005 Doporučení a techniky pro analýzu informačních rizik. 

ISO 27006 Rozšiřuje a doplňuje požadavky obsažené v normě ISO 27001, aby byl zajištěn 

soulad s normou ISO 17021 (požadavky na certifikační orgány provádějící 

audity systémů řízení). 

ISO 27007 Sada doporučení k provádění auditů podle normy ISO 27001 pro zajištění 

souladu s normou ISO 19011 (směrnice pro audity systému managementu 

jakosti a systému environmentálního managementu). 

ISO 27008 Doporučení pro auditory kontrolující implementaci ISMS podle normy ISO 

27002. 

ISO 27009 Norma bude definovat požadavky používání ISO 27001 ve specifických 

odvětvích. Cílovou skupinou této normy jsou subjekty produkující normy 

specifické pro určité odvětví, které se zároveň vztahují k normě ISO 27001. 

ISO 27010 Doporučení jak sdílet informace mezi více organizacemi nebo státy 

ISO 27011 Norma určená speciálně pro zavádění systému řízení bezpečnosti informací 

(ISMS) u telekomunikačních operátorů. 
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Označení Stručný popis účelu normy 

ISO 27013 Doporučení pro realizaci jednotné informační bezpečnosti a systému pro řízení 

IT služeb založené na standardech ISO 27001 a ISO 20000. 

ISO 27014 Doporučení pro správu bezpečnosti informací (Governance of information 

security). 

ISO 27016 Publikována ve formě technické zprávy (Technical Report), která má pomoci 

managementu ocenit a pochopit finanční dopad informační bezpečnosti na 

organizaci. 

ISO 27017 Doplnění pro již vydanou normu 27018, kterou budou rozšiřovat o téma 

bezpečnosti informací v cloud computingu. 

ISO 27018 Doporučení pro provozovatele cloudových služeb ohledně ochrany osobních 

údajů jejich klientů. 

ISO 27019 Publikována ve formě technické zprávy (Technical Report), která má pomoci 

organizacím z energetického průmyslu aplikovat normu ISO 27002. 

ISO 27023 Publikována ve formě technické zprávy (Technical Report), která měla být 

původně pouze pro interní potřeby ISO/IEC. Cílem je mapovat rozdíly mezi 

jednotlivými verzemi norem ISO 27001 a ISO 27002. 

ISO 27021 Norma stanovuje požadavky na odbornou způsobilost specialistů z oblasti 

ISMS. 

ISO 27031 Norma popisuje koncept a principy přípravy informačních a komunikačních 

technologií na mimořádné události. 

ISO 27032 Doporučení ohledně kybernetické bezpečnosti mimo běžnou informační 

infrastrukturu. Poskytuje řešení pro sdílení informací a koordinaci řízení 

incidentů mezi organizacemi nebo vládami. 

ISO 27033 Doporučení pro implementaci protiopatření v oblasti bezpečnosti sítí. 

Odvozena ze standardu ISO 18028 (IT network security). 

ISO 27034 Doporučení pro tvorbu, implementaci a užívání softwaru.  

ISO 27035 Norma zaměřená na řízení incidentů bezpečnosti informací (přeznačena z ISO 

18044 v roce 2004). 

ISO 27036 Řeší hodnocení a snižování rizik ve vztahu k pořizování zboží a služeb od 

dodavatelů. Zahrnuje například outsourcing nebo cloudové služby. 

ISO 27037 Doporučení pro shromažďování a ochranu digitálních soudních důkazů, 

zejména ve smyslu sdílení na mezinárodní úrovni. 

ISO 27038 Doporučení pro správu a publikaci digitálních dokumentů 

ISO 27039 Norma obsahuje doporučení pro výběr, nasazení a provoz systémů pro detekci 

a prevenci bezpečnostních průniků (Intrusion Detection and Prevention 

Systems – IDPS). 

ISO 27040 Norma obsahuje doporučení pro bezpečné ukládání dat. 

ISO 27041 Norma obsahuje doporučení pro výběr forenzních metod pro zajištění a 

zkoumání digitálních důkazů. 

ISO 27042 Norma obsahuje a obsahuje doporučení pro analýzu a vyhodnocování 

digitálních důkazů. 

ISO 27043 Norma shrnuje zásady a postupy při vyšetřování incidentů s využitím 

digitálních důkazů. 

ISO 27050 Norma zabývající se problematikou zkoumání elektronických stop 
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3.4.2 NERC 

NERC (North American Electric Reliability Corporation) je americká nezisková organizace, která 

se stará o bezpečnost elektrické rozvodné sítě v celé Severní Americe. Tato organizace vytváří 

bezpečnostní standardy specifické pro elektroenergetický sektor, které se označují jako CIP 

(Critical Infrastructure Protection). CIP je komplexní soubor pravidel, která zvyšují bezpečnost 

elektrické rozvodné sítě tím, že slouží k zabezpečení fyzické a informační bezpečnosti aktiv. 

Princip těchto norem je založen, obdobně jako u ISO27K,  na hierarchickém uspořádání aktiv a 

následném plánu zvládání rizik. Tento soubor pravidel se skládá ze 14 standardů, které svým 

rozsahem požadavků pokrývají zejména oblast kritických aktiv, bezpečnostních aspektů 

komunikačních zařízení, fyzickou bezpečnost a další neméně důležité domény kybernetické 

bezpečnosti v rámci energetického sektoru. Jedná se o následující standardy [22]:  

 CIP-001 – Standard popisuje povinnost hlášení neobvyklých situací a incidentů.  

 CIP-002 – Identifikace kritických informačních aktiv se změřením na ochranu elektrické 

rozvodné sítě.  

 CIP-003 – Vymezení minimálních bezpečnostních mechanismů jako například určení 

pověřené osoby.  

 CIP-004 – Řízení fyzického a elektronického přístupu ke kritickým aktivům.  

 CIP-005 – Stanovení pravidel pro oddělení informační sítě pomocí firewallů.  

 CIP-006 – Požadavky na fyzickou bezpečnost zahrnující monitorování vstupů a 

poplachů.  

 CIP-007 – Standard pojednává o testování, monitorování a revizi všech částí systému.  

 CIP-008 – Povinné vypracování plánu a popisu zvládání rizik.  

 CIP-009 – Vypracování plánu obnovy, který zahrnuje možné nehody a incidenty. 

 CIP-010 – Dokumentace plánovaných změn, díky níž lze odhalit neoprávněné změny v 

systému. 

 CIP-011 – Zabezpečení integrity, důvěrnosti a dostupnosti dat pomocí kryptografie.  

 CIP-012 – Používání zabezpečených komunikačních kanálů. 

 CIP-013 – Dokumentace služeb zajišťované externími subjekty. 

 CIP-014 – Fyzické zabezpečení prostorů elektrické infrastruktury, například instalací 

kamer, oplocení a další. 

3.4.3 NIST 

Národní institut pro standardy a technologie Spojených států amerických (National Institute of 

Standards and Technology – NIST) se rovněž zabývá problematikou informační a kybernetické 

bezpečnosti. Následující normy patří v této oblasti k nejzajímavějším:    

 NISTIR 7298 Glossary of Key Information Security Terms (Slovník klíčových pojmů 

informační bezpečnosti) – tato norma poskytující souhrnný přehled důležitých pojmů 

informační bezpečnosti použitých právě v ostatních publikacích NIST či jiných zdrojích. 

 NIST SP800-12 An Introduction to Information Security (Úvod do informační 

bezpečnosti) – tato norma poskytuje velký přehled principů informační bezpečnosti 

představením příbuzných konceptů a řady bezpečnostních opatření, které mohou 

organizace využít za účelem efektivního zabezpečení jejich systémů a informací.  

 NIST SP800-53 Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and 

Organizations (Bezpečnostní opatření pro federální informační systémy a organizace) – 
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tato norma obsahuje katalog bezpečnostních opatření a proces výběru bezpečnostních 

opatření k ochraně provozu, aktiv, jednotlivců organizace a také ostatních organizací a 

státu před velkou škálou hrozeb, jako kybernetický útok, přírodní pohromy, lidské chyby 

apod. [23] 

3.5 Právní úprava kybernetické bezpečnosti v České republice  

V rámci mechanismu zajištění kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury 

využívaných v elektroenergetice je nutné identifikovat relevantní legislativu upravující jak provoz 

a požadavky na příslušné systémy, tak i specificky formulující požadavky na jejich zabezpečení. 

Jelikož je ČR členem Evropské Unie, jak pak nutné vedle národní legislativy zohlednit rovněž 

legislativu a strategické dokumenty EU. 

Jak na národní, tak i na evropské úrovni sektorově specifická legislativa v oblasti 

elektroenergetiky upravuje především specifické požadavky a mechanismy pro jednotlivé odvětví 

elektroenergetiky. Využitelná je proto v rámci posouzení kybernetické bezpečnosti 

elektroenergetických systémů a volby vhodných nástrojů zabezpečení, jako podkladu pro 

identifikaci relevantních aktiv a případně pro komponentovou a funkční analýzu příslušných 

informačních systémů. Naopak z hlediska požadavků na kybernetickou bezpečnost toho obsahuje 

sektorově specifická legislativa relativně málo, omezuje se zpravidla toliko na obecný požadavek 

na zajištění bezpečnosti1 nebo ochranu specifických kategorií dat2. 

Zákonodárci totiž předpokládají, že budou v jednotlivých sektorech implementovány 

bezpečnostních požadavky formulované ve specializované legislativě, která je na úrovni EU 

představována především směrnicí o bezpečnosti sítí a informačních systémů (tzv. směrnice NIS) 

, či nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR) , které nahrazuje předchozí směrnici 

o ochraně osobních údajů (Data Protection Directive) , a na úrovni ČR především zákonem o 

kybernetické bezpečnosti (dále též „ZoKB“)  a jeho prováděcími vyhláškami. Tyto normy se 

zabývají konkrétními bezpečnostními požadavky na informační systémy, které jsou považovány 

za kritickou nebo jinak významnou infrastrukturu, respektive na ty, které zpracovávají data 

obsahující osobní údaje. Společný je všem těmto normám důraz, kladený především na přístup k 

bezpečnostním opatřením založený na analýze rizik a jejich následném škálování. 

3.5.1 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 

Před přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti byla ochrana kybernetického prostoru v České 

republice řešena prostřednictvím soukromých subjektů. Tyto subjekty však nebyly nijak 

regulovány. Ve veřejném sektoru rovněž chyběly jakékoliv bezpečnostní standardy, pomocí nichž 

by byla zajištěna bezpečnost kybernetického prostoru. Rovněž scházel systém varování před 

kybernetickými hrozbami a útoky. Tyto a celá řada dalších aspektů vedli ke vzniku zákona o 

kybernetické bezpečnosti.  

Tato právní norma upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné 

moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento zákon se nevztahuje na informační a komunikační 

systémy, které nakládají s utajovanými informacemi dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Smyslem tohoto zákona je zvýšit 

bezpečnost kybernetického prostoru a zejména se snažit ochránit tu část infrastruktury, která je 

pro fungování státu důležitá a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmu České 

republiky. V souvislosti se zákonem vznikla řada nových povinností v oblasti zajištění 

bezpečnosti. Zákon stanovuje, jakým způsobem má být kybernetická bezpečnost zajištěna, určuje 

způsob reakce na kybernetické hrozby a nasměrována jejich řešení v podobě kybernetických 

bezpečnostních incidentů. Hlavní cíle zákona o kybernetické bezpečnosti jsou zejména:  

 stanovení základní úroveň bezpečnostních opatření,  

                                                           
1 Viz např. čl. Art.2(1), Směrnice 2010/40/EU. 
2 Např. na ochranu osobních údajů v čl.10, Směrnice 2010/40/EU 
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 zlepšení detekce kybernetických bezpečnostních incidentů, 

 zavedení hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů,  

 zavedení systému opatření k reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty, 

 specifikovat činnosti dohledových pracovišť. 

Mezi orgány a osoby (dříve povinné osoby), na které se tento zákon vztahuje a kterým ukládá 

povinnosti patří:  

 poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických 

komunikací,  

 orgán nebo osoba zajišťující významnou síť,  

 správce a provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury, 

 správce a provozovatel komunikačního systému kritické informační infrastruktury, 

 správce a provozovatel významného informačního systému, 

 správce a provozovatel informačního systému základní služby,  

 provozovatel základní služby,  

 poskytovatel digitální služby.  

Pro výše uvedené orgány a osoby je zde dále definován systém zajištění kybernetické bezpečnosti 

v podobě úkolů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a 

dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru 

(tzv. bezpečnostní opatření). Tato opatření se rozlišují podle své povahy, a to na organizační a 

technická. Jejich obsah je blíže specifikován v prováděcím předpise – vyhlášce č. 82/2018 Sb., o 

kybernetické bezpečnosti. Dále je zde uvedeno vymezení kybernetické bezpečnostní události a 

kybernetického bezpečnostního incidentu, stanoveny povinnosti ve věci hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu nebo ustanoveny národní a další autority včetně svěřené působnosti 

v kontextu předmětné oblasti. 
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Obr. 12 Schéma zákona o kybernetické bezpečnosti včetně návaznosti na jeho prováděcí předpisy 

(Zdroj: NUKIB) 

3.5.2 Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech 

podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti) 

Tento prováděcí právní předpis pro informační systém kritické informační infrastruktury, 

komunikační systém kritické informační infrastruktury, významný informační systém, 

informační systém základní služby anebo informační systém nebo síť elektronických komunikací, 

které využívá poskytovatel digitálních služeb, upravuje:  

 obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, 

 obsah a rozsah bezpečnostních opatření, 

 typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických bezpečnostních incidentů, 

 náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, 

 náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku, 

 vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu, 

 způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií. 

Tato vyhláška pojednává o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

likvidaci dat. Nahrazuje vyhlášku č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, která byla nabytím 

účinností vyhlášky č. 82/2018 Sb. zrušena.  



Průběžná zpráva č. 2 k projektu ISOLATOR Specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost 

 

 39 

3.5.3 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a 

jejich určujících kritériích 

Tento prováděcí právní předpis stanoví významné informační systémy a jejich kritéria v souladu 

s § 6 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.  

3.5.4 Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele 

základní služby 

Tento prováděcí právní předpis upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele 

základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení 

společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické 

bezpečnosti. Tato vyhláška zapracovává požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 

bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (dále jen Směrnice NIS). 

3.6 Směrnice NIS 

Celým názvem se tato směrnice nazývá jako směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti 

sítí a informačních systémů v Unii. Tato směrnice má za úkol „harmonizovat právní úpravu 

členských států v oblasti bezpečnosti sítí a informačních systémů a zavést jednotný standard 

úrovně kybernetické bezpečnosti s cílem zlepšení fungování vnitřního trhu.“ Některé povinnosti, 

které jsou ve směrnici NIS řešeny, jsou již zakotveny v zákoně o kybernetické bezpečnosti. 

Směrnice NIS definuje 2 nové typy povinných subjektů:  

 Provozovatelé základních služeb (PZS) – alternativa KII,  

 Poskytovatelé digitálních služeb (PDS).  

Provozovatel základních služeb může být soukromý nebo veřejný subjekt z daného odvětví. 

Základní službou je chápána služba, která je závislá na elektronických komunikačních sítích nebo 

informačních systémech. Pokud by došlo k narušení služby, tak by mohlo dojít k významnému 

dopadu na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností v těchto odvětvích:  

 energetika, 

 doprava, 

 bankovnictví, 

 infrastruktura finančních trhů, 

 zdravotnictví, 

 vodní hospodářství, 

 digitální infrastruktura, 

 chemický průmysl. 

Digitální službou rozumíme službu, která poskytuje službu informační společnosti, která je 

upravena zákonem. Jsou to informační společnosti, které provozují:  

 on-line tržiště – uzavírání on-line kupních smluv nebo smluv o poskytnutí služeb pomocí 

internetové stránky on-line tržiště nebo internetové stránky prodávajícího, který využívá 

služeb on-line tržiště, 

 internetového vyhledávače – na základě dotazu uživatele (klíčové slovo, sousloví nebo 

jiné zadání) se provede vyhledávání na všech internetových stránkách a následně služba 

nabídne odkazy s požadovaným obsahem, 
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 cloud computingu – přístup k rozšiřitelnému a přizpůsobitelnému uložišti nebo 

výpočetním zdrojům (mohou být sdíleny). 

3.7 Prováděcí nařízení Evropské Komise ke Směrnici NIS, které stanoví 

bezpečnostní opatření a parametry významnosti dopadu incidentu pro 

poskytovatele digitálních služeb 

Toto prováděcí nařízení obsahuje bližší upřesnění bezpečnostních opatření, které musí 

poskytovatelé digitálních služeb (§ 3 písm. h) podle zákona o kybernetické bezpečnosti 

zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimž jsou vystaveny sítě a informační systémy, a dále 

bližší upřesnění parametrů pro posuzování toho, zda je dopad incidentu významný. Toto 

prováděcí nařízení je účinné od 10. května 2018 a je přímo aplikovatelné. Pro poskytovatele 

digitálních služeb je tedy závazné. 

3.8 Práva a povinnosti správců / provozovatelů kritické informační 

infrastruktury 

Pro systematickou práci v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické informační 

infrastruktury, musí být stanoveny jasná kritéria, která se budou dodržovat. Mezi tato kritéria lze 

zařadit: 

 jasná organizační struktura organizace a jaký model řízení organizace je uplatněn, 

 reálná existence bezpečnostního managementu, který má stanoven svá práva a 

povinnosti, 

 organizace má vytvořený vlastní plán bezpečnosti (procedurální bezpečnost je jedinečná 

pro každou organizaci, reaguje na konkrétní podmínky), 

 existuje a je zaveden systém vzdělávání managementu organizace, následně je také 

realizována příprava všech uživatelů, 

 ochrana aktiv organizace je součástí firemního vystupování, 

 kybernetická bezpečnost je oblast zvyšující prestiž firmy a není chápána jen jako 

nákladová část, 

 existuje přenos direktivních informací shora dolů a informace o reálném uplatňování 

jsou předávány zpět nahoru, 

 jsou investovány přiměřené náklady na zajištění bezpečnosti, odpovídají ceně aktiva, jež 

může být ohroženo a to i ve vztahu k penetračnímu testování. 

 při jakýchkoliv prováděných změnách jsou zrevidovány všechny oblasti organizace, 

 uplatňování principu potřeba znát pro každého zaměstnance [16]. 

Samotný výčet práv a povinností správce a provozovatele kritické informační infrastruktury 

(včetně reprezentantů energetického sektoru) je stanoven v rámci zákona o kybernetické 

bezpečnosti3 a jeho prováděcích předpisech4.  

                                                           
3 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti) 
4 Zejména Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci 

dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 
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3.9 Penetrační testy v elektroenergetické soustavě 

V rámci penetračního testování se jedná o simulaci reálného kyberútoku pro zjištění 

potencionálních bezpečnostních rizik testovaného systému. Během penetračního testu (dále jen 

„pentest“) zjišťuje bezpečnostní expert (dále jen „pentester“) možné zranitelnosti. Ty se pokouší 

využít k dalšímu proniknutí do systému, aby zjistil, co všechno může být v případě reálného útoku 

zneužito, poškozeno případně odcizeno. [24]. V této části zprávy se zabýváme penetračním 

testováním s píše z organizačního hlediska podrobné návrhy z hlediska IT jsou v kapitole 6 

„Výběr a adaptace penetračních testů“. 

3.9.1 Fáze penetračního testování  

Samotný pentest se skládá z několika částí (fází), které logickým způsobem na sebe navazují. 

Vizualizace návaznosti fází penetračního testování je obsažena v obrázku č. 1. První fáze, kterou 

samotný pentest také začíná, je „pre-engagement“ fáze. V této fázi probíhá diskuze mezi 

pentesterem a klientem o tom, jakým směrem se bude pentest ubírat, co bude jeho cílem, jaký 

bude jeho výstup a ostatní formality ohledně testu. Jakmile se klient a pentester dohodnou, může 

pentest pokračovat do další fáze. Tou je fáze „získávání informací“, při které pentester získává 

veřejně přístupné informace o klientovi (o cíli) a zjišťuje potenciální cesty, jak se dostat do 

systému. Následující fází je fáze pojmenovaná jako „threat-modeling“. Při této fázi pentester 

využívá nálezů z minulé fáze a každému nálezu určí hodnotu a zhodnotí také dopad na klienta. S 

pomocí tohoto hodnocení může pentester vytvořit plán útoku. Ještě před tím, než začne pentester 

útočit, provede analýzu zranitelností, při které se pokouší odhalit zranitelnosti, které mohou být 

zneužity ve fázi exploitace. Po úspěšné exploitaci následuje „post exploitace“, kde je využit 

výsledek exploitace k získání dalších informací jako jsou citlivé údaje, data, případně přístup k 

dalším systémům. Nakonec jsou kompletní výsledky celého pentestu vloženy do závěrečné 

zprávy – reportu [24], [25]. 

(a) Pre-engagement fáze: Při této fázi se pentester domlouvá s klientem na průběhu celého 

penetračního testování. Pentestera převážně zajímá, co klient od penetračního testu 

očekává, co klienta přivedlo k realizaci penetračního testu, co bude jeho hlavním cílem. 

Dále pak zjišťuje, zda nejsou v systému citlivá zařízení, se kterými by měl pentester 

pracovat opatrně nebo se jim zcela vyhnout z jiných bezpečnostních důvodů (např. v 

nemocničním prostředí) a další podobné informace.  

(b) Rozsah testu: Zde se jedná o dohodnutí rozsahu IP adres zařízení, které budou, 

případně nebudou součástí testu. Dále se stanoví, jaké druhy akcí budou povoleny na 

těchto zařízení provádět a případně jestli nebude vadit, když pentester během exploitace 

vyřadí některá zařízení dočasně z provozu. A v neposlední řadě se rozhodne, jestli je 

pentesterovi povolen útok ve smyslu sociálního inženýrství.  

(c) Testovací období: Jednou z důležitých okolností penetračního testu je dohodnout se 

na období provádění testu. V závislosti na klientovi je možné dohodnout se pouze na 

určité dny nebo hodiny, kdy je vhodné provádět penetrační test.  

(d) Kontaktní informace: Pentester by si měl domluvit s klientem, zda chce být 

informován okamžitě o nalezených chybách. Případně si zjistí kontaktní informace na 

kompetentní osobu, se kterou může komunikovat v případě nalezení velké 

bezpečnostní chyby, u které může být nezbytná rychlá oprava pro předejití větších škod 

a problémů.  

(e) Beztrestnost: Je velmi důležité, aby pentester měl od klienta povolení pro provádění 

penetračního testu na zvoleném cíli. Jestli konkrétní cíl, na který se bude útočit, není 

ve vlastnictví klienta, je důležité, aby klient měl formální svolení od třetích stran pro 

provedení penetračního testu. Bez ohledu na tyto okolnosti je vhodné, aby smlouva 

mezi pentesterem a klientem obsahovalaprohlášení, které zbavuje pentestera 

odpovědnosti v případě, že se stane něco neočekávaného. 
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(f) Dohoda o ceně: V neposlední řadě je vhodné, aby si pentester s klientem dohodl cenu 

za celkové provedení penetračního testování. Je důležité, aby i toto pentester uvedl ve 

smlouvě, kterou s klientem dohodne včetně ujištění klienta ohledně důvěrnosti 

informací, ke kterým se pentester během testu může dostat. 

(g) Získávání informací: Během této fáze pentester analyzuje volně dostupné zdroje 

informací a hledá údaje o klientovi. Je možné využít různých nástrojů jako jsou nástroje 

pro mapování sítě, skenery portů a další. Tyto nástroje pentester použije pro zjištění, 

zda nejsou některé služby klientského systému přístupné z internetu, případně jaký 

software běží na těchto službách.  

(h) Threat modeling: Na základě informací získaných v předešlém kroku přemýšlí 

pentester jako útočník a vytváří si plán útoku, podle kterého bude postupovat.  

(i) Analýza zranitelností: Další činností pentestera je analýza zranitelností. Při této fázi 

pentester zjišťuje, v jaké míře může být strategie exploitace úspěšná. Neúspěšný útok 

na zranitelnosti může skončit selháním běžících služeb systému nebo může vyvolat 

poplach v dohlížecích systémech a tím zmenšit pentesterovi šanci na úspěšný útok vůči 

systému. Často pentester v této fázi využívá specializovaných nástrojů pro vyhledávání 

zranitelností (skenery zranitelností), které využívají rozsáhlé databáze zranitelností pro 

co nejlepší zjištění zranitelných chyb obsažených v klientském systému. Ačkoliv jsou 

tyto nástroje cenným pomocníkem, nemůže se pentester plně spoléhat na jejich 

výsledky, a proto je často nutné provést ještě manuální rozbor nalezených zranitelností 

a případně je dále ověřit.  

(j) Exploitace: V této fázi pentester aplikuje exploity vůči zranitelnostem, které odhalil v 

minulých fázích. Koná tak z důvodu přístupu do systému klienta. Některé zranitelnosti 

můžou být lehce napadnutelné jako například přístupové údaje, které jsou nastaveny na 

výchozí hodnoty. Tato situace je častou doménou aktivních síťových prvků. 

(k) Post exploatace: Během provádění této fáze pentester získává informace o napadeném 

systému, poohlíží se po důležitých datech a souborech nebo se snaží opatřit si vyšší 

oprávnění pro způsobení ještě větších škod na klientském systému. Například hledá 

soubory, kde jsou uloženy přihlašovací údaje administrátorských účtů pro jejich 

zneužití. Pentester může také zneužít napadený systém pro případné napadnutí jiného 

dalšího systému.  

(l) Reporting: Konečná fáze penetračního testu je vytvoření reportu. Je to prostředek, kde 

zákazníkovi pentester sdělí své nálezy ve smysluplné podobě. Klient se tedy dozví, jaké 

body zabezpečení jsou správné a bezpečné, co je případně potřeba zlepšit a jakým 

způsobem opravit nalezené bezpečnostní chyby celého systému. Pentester musí report 

sepsat ve srozumitelné podobě tak, aby IT správci systému byli schopni podle reportu 

chyby opravit a aby zranitelnostem porozuměl i vyšší management klientské 

společnosti. Report by měl tedy zpravidla obsahovat dvě části, a to shrnutí celého 

penetračního testu a také jeho technické podrobnosti. Podoba nebo obsah reportu není 

ničím řízena, pentester by si měl sám vhodně zvolit, co bude výsledný report přesně 

obsahovat, a jaká bude jeho struktura.  

(m) Shrnutí: mělo by popisovat cíle penetračního testu a nabízet obecný a srozumitelný 

přehled o průběhu testu. Předpokládaným čtenářem této části reportu jsou především 

vedoucí pracovníci odpovědní za bezpečnost systému. Obsahem může být úvodní popis 

a účel testu, vysvětlení některých pojmů (například zranitelnost, exploit a další), 

informace o efektivitě testu a nalezené problémy, ohodnocení rizik klientského systému 

jako celku, okrajové informace o činnostech potřebných k opravě zabezpečení systému 

a další.  

(n) Technický report: Tato část závěrečného reportu obsahuje technické podrobnosti 

ohledně provedeného penetračního testu. Obsahem jsou většinou podrobné technické 

informace z každé fáze testu. Jmenovitě report obsahuje seznam všech nalezených 
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zranitelností, seznam a úspěšnost útoků prováděných během fáze exploitace, výsledná 

rizika vycházející z fáze post exploitace a nakonec závěrečné shrnutí všech výsledků 

včetně míry rizika jednotlivých položek. 

3.9.2 Nástroje penetračního testování 
V případě penetračního testování využívají bezpečnostní experti všemožných nástrojů, které 

jim v některých ohledech zjednoduší jejich práci. Tyto nástroje jsou většinou z části nebo plně 

automatizované a není třeba se jim v průběhu běhu aktivně věnovat. Výstupy z těchto nástrojů, 

mimo konzolový výstup, mají formát XML nebo JSON, a proto je jednoduché s nimi pracovat. V 

následující části jsou uvedeny některé nejpoužívanější penetrační nástroje a jejich přednosti. 

V této části zprávy jsou uvedeny běžné nástroje bez jakékoli další analýzy jejich vhodnosti. 

Podrobnější návrhy z hlediska IT jsou v kapitole 6 „Výběr a adaptace penetračních testů“. 

3.9.2.1 Nmap  

Nmap je open source nástroj pro penetrační testování a bezpečnostní audit. Jeho název vznikl 

jako zkratka anglického spojení „Network Mapper“ (doslova přeloženo jako mapovač sítě), z 

čehož plyne i hlavní funkce tohoto nástroje, což je skenování síťového prostoru. Tento nástroj je 

schopný vyhledávat zařízení v síti a skenovat stav jejich TCP i UDP portů v plném rozsahu (0 až 

65535), na kterých zjistí podrobnosti o běžících službách. Dále je možné získat informace o 

operačním systému běžícím na těchto zařízeních včetně doby běhu. Nmap je distribuován zdarma, 

ale pouze jako konzolová aplikace běžící na systémech Windows, Linux a Mac OS. Jeho 

nastavení a spouštění se provádí přes příkazové přepínače. Nmap nabízí kromě konzolového 

výstupu také výstup v podobě XML nebo JSON formátu [26]. 

3.9.2.2 SPARTA  

Nástroj SPARTA je aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která má pentesterovi 

zjednodušit práci s penetračním testováním síťové infrastruktury a to tím, že zjednodušuje 

skenování a následné procházení výsledků. Dovoluje pentesterovi ušetřit čas jednoduchým 

přístupem k jeho sadě nástrojů a zobrazením jejich výstupů v pohodlnější formě, než je konzolový 

výstup. Grafické rozhraní nástroje je jednoduché a přehledné. V aplikaci je možné nastavit si 

spouštěcí konfigurace pro jednotlivé nástroje pentestera a není tedy nutnost tyto nástroje 

nastavovat při každém vykonávání penetračního testu. Mezi nástroje, které se běžně používají ve 

spojení s nástrojem SPARTA, patří např. výše zmíněný Nmap, nikto nebo hydra. Těchto nástrojů 

můžou být desítky až stovky a je pouze jen na pentesterovi, které nástroje bude pomocí nástroje 

SPARTA spouštět [27] 

3.9.2.3 Sqlmap  

Sqlmap je další z penetračních nástrojů, který je také open source. Navíc je také multiplatformní, 

neboť je celý psán v interpretovaném jazyce Python. Tento nástroj se zaměřuje na detekci a 

využití zranitelností typu „SQL injection“. To provádí pomocí tzv. http dotazů (např. GET nebo 

POST). Mimo to je nástroj schopen přistupovat do zranitelných databází a umožňuje editaci 

databázových tabulek včetně možnosti smazání záznamů. Sqlmap podporuje všechny běžně 

používané databázové systémy včetně MySQL, Oracle, MS SQL a další. Ovládání tohoto nástroje 

je prováděno přes konzoli. Výstup tohoto nástroje je pouze konzolový výpis, který je možné uložit 

do textového souboru [28] 

3.9.2.4 OWASP ZAP  

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) je jeden z dalších světově populárních bezpečnostních nástrojů. 

I tento je šiřitelný zdarma a je aktivně udržován početnou skupinou vývojářů z oblasti informační 

bezpečnosti. Nástroj disponuje komplexním grafickým rozhraním. S pomocí tohoto nástroje je 

možné automaticky odhalovat zranitelné chyby v zabezpečení webových aplikací, a to i během 

vývoje dané aplikace. Pentesteři jej také používají pro ruční testování během provádění 

penetračního testu [29] 
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3.9.3 Automatizované spouštění nástrojů  

Jednou z dalších možností, jak si může pentester ulehčit práci, je automatizované spouštění 

nástrojů pro penetrační testování. Pro tyto potřeby je nutné, aby penetrační nástroje byly na toto 

spouštění již připravené a měly minimálně konzolové rozhraní pro spouštění. Co se týče výstupů, 

některé penetrační nástroje nabízí pouze konzolový výstup, který je pro strojové zpracování 

složitý. Jiné nástroje zas nabízí uložení výsledků do standartních souborových formátů jako jsou 

XML a JSON, kde je strojové zpracování jednoduché a práci s těmito typy výstupů podporuje 

většina programovacích jazyků. 
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4 Spolupráce na konstrukci senzorů a gateway 

V rámci spolupráce na konstrukci senzorů a gateway byl připraven návrh procesní aaplikační 

vrstvy na serverech společnosti TECOM spol. s r.o. 

4.1 Koncepce a implementace prostředí pro shromáždění a vyhodnocení 

dat 

Architektura celého řešení je dána třemi hlavními částmi  

 databází pro ukládání a zpracování dat,  

 webovou službou určenou pro zajištění přenosu dat mezi databází a sítí měřících bodů a  

 sítí měřících bodů sloužící pro sběr sledovaných veličin  
 

 

Obr. 13 Základní architektura systému 

4.2 Databáze pro ukládání a zpracování dat 

Pro maximální nezávislost řešení je databáze koncipována jako řešení v prostředí cloudu.  

Především z důvodů dlouhodobých zkušeností s implementacemi, ale také samozřejmě i 

z důvodů vhodnosti databáze pro naše řešení, jsme jako databázi vybrali nejpokročilejší 

opensource databázi PostgreSQL.  

Pro instalaci databáze PostgreSQL byl ve virtuálním prostředí OS VMware nainstalován 

operační systém CentOS, v distribuci RHEL/CentOS/OL 8. Pro přístup z prostředí internetu byl 

v rámci OS implementován firewall, který umožňuje přístup k vývojovému prostředí řešení na 

adrese https://isolator.tecom.cz/sn/  

Průběh instalace databáze PostgreSQL (ve verzi 10.14) je zdokumentován v následujícím 

výpisu: 

 
# dnf install -y postgresql-server 

# dnf install -y mc 

# dnf install -y java-1.8.0-openjdk 

# dnf install -y nginx 

 

# firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit 

# firewall-cmd --permanent --add-service=http 

# firewall-cmd --permanent --add-service=https       ## vyzaduje se, pokud nginx pobezi s https 

# firewall-cmd --permanent --add-port=4848/tcp 

# firewall-cmd --reload 

 

# setsebool -P httpd_can_network_connect on 

 

Vytvoreni uzivatele payara s dom. adresarem v /opt/payara5 

https://isolator.tecom.cz/sn/
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Download Payara -> unzip /opt/payara5 

 

################################################################################ 

# /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf 

################################################################################ 

# "local" is for Unix domain socket connections only 

local   all             postgres                                trust 

# IPv4 local connections: 

host    all             all             127.0.0.1/32            md5 

# IPv6 local connections: 

host    all             all             ::1/128                 md5 

# Allow replication connections from localhost, by a user with the 

# replication privilege. 

#local   replication     all                                     peer 

#host    replication     all             127.0.0.1/32            ident 

#host    replication     all             ::1/128                 ident 

 

################################################################################ 

# /etc/systemd/system/payara.service 

################################################################################ 

[Unit] 

Description=Payara Server 

After=syslog.target network.target postgresql.service 

 

[Service] 

Type=forking 

User=payara 

Group=payara 

ExecStart=/opt/payara5/bin/asadmin start-domain 

ExecStop=/opt/payara5/bin/asadmin stop-domain 

 

# Give a reasonable amount of time for the server to start up/shut down 

TimeoutSec=30 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

################################################################################ 

# /etc/nginx/conf.d/payara.conf 

################################################################################ 

upstream payara_server { 

        server 127.0.0.1:8080 fail_timeout=0; 

} 

 

server { 

    server_name snog.tecom.cz; 

    root /var/www/html; 

    client_max_body_size 20M; 

 

    index index.php index.html index.htm; 

 

    location / { 

 return 301 /sn/; 

    } 

 

    location /sn/ws/ { 

   proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 

   proxy_set_header Connection "upgrade"; 

   proxy_http_version 1.1; 

           

          proxy_pass http://payara_server; 

    

   # LG nepovinne? 

          proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

          proxy_set_header Host $http_host; 

          proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; 

          proxy_redirect off; 

          proxy_connect_timeout      240; 

          proxy_send_timeout         240; 

          proxy_read_timeout         240; 

    } 

 

    location /sn/ { 

          proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

          proxy_set_header Host $http_host; 

          proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; 

          proxy_redirect off; 

          proxy_connect_timeout      240; 

          proxy_send_timeout         240; 

          proxy_read_timeout         240; 

          proxy_pass http://payara_server; 

           

          add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*'; 

          add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS'; 

          add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-

Since,Cache-Control,Content-Type,Range'; 

          add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'Content-Length,Content-Range'; 

    } 
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} 

 

################################################################################ 

################################################################################ 

################################################################################ 

 

Download https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.2.18.jar -> 

/opt/payara5/glassfish/domains/domain1/lib 

 

# systemctl enable --now postgresql 

# systemctl enable --now nginx 

# systemctl enable --now payara 

 

# su - payara 

$ bin/asadmin change-admin-password 

Enter admin user name [default: admin]> 

Enter the admin password>  

Enter the new admin password>  

Enter the new admin password again>  

Command change-admin-password executed successfully. 

$ bin/asadmin enable-secure-admin 

Enter admin user name> admin 

Enter admin password for user "admin">  

You must restart all running servers for the change in secure admin to take effect. 

Command enable-secure-admin executed successfully. 

$ logout 

# systemctl restart payara 

 

# su - postgres 

$ createuser sensnet 

$ psql 

psql (10.14) 

Type "help" for help. 

 

postgres=# alter user sensnet with encrypted password 'sensnet'; 

ALTER ROLE 

postgres=# \q 

$ createdb -O sensnet sensnet 

$ psql sensnet < sensnet-schema.sql 

 

Test: 

$ psql -h 127.0.0.1 -U sensnet sensnet 

psql (10.14) 

Type "help" for help. 

 

sensnet=> \d 

                           List of relations 

 Schema |              Name              |       Type        |  Owner   

--------+--------------------------------+-------------------+--------- 

 public | Firmware_id_seq                | sequence          | sensnet 

 public | Image_id_seq                   | sequence          | sensnet 

 public | LoginSession_id_seq            | sequence          | sensnet 

 public | Measurement_id_seq             | sequence          | sensnet 

 public | QuestionForm_id_seq            | sequence          | sensnet 

 public | Question_id_seq                | sequence          | sensnet 

 public | UnitPosition_record_number_seq | sequence          | sensnet 

 public | accounting                     | table             | sensnet 

 public | accounting_rec_id_seq          | sequence          | sensnet 

 public | config_table                   | table             | sensnet 

 public | current_network_topology       | table             | sensnet 

 public | current_sensor_catalogue       | table             | sensnet 

 public | current_sensor_status          | table             | sensnet 

 public | current_unit_catalogue         | table             | sensnet 

 public | current_unit_status            | table             | sensnet 

 public | current_unit_status_param      | table             | sensnet 

 public | data_resource                  | table             | sensnet 

 public | firmware                       | table             | sensnet 

 public | getdaterange                   | materialized view | sensnet 

 public | getlast                        | materialized view | sensnet 

 public | image                          | table             | sensnet 

 public | login_session                  | table             | sensnet 

 public | measurement                    | table             | sensnet 

 public | question                       | table             | sensnet 

 public | question_form                  | table             | sensnet 

 public | role_resource                  | table             | sensnet 

 public | role_table                     | table             | sensnet 

 public | role_unit                      | table             | sensnet 

 public | role_user                      | table             | sensnet 

 public | unit_position                  | table             | sensnet 

 public | user_table                     | table             | sensnet 

 public | user_table_id_user_seq         | sequence          | sensnet 

 public | vhost                          | table             | sensnet 

(33 rows) 

 

sensnet=> \q 

 

################################################################################ 

################################################################################ 
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################################################################################ 

 

Payara https://192.168.4.76:4848 

 -> Common Tasks (left pane) 

  -> Domain 

   -> Applications -> [Deploy] -> [Browse] -> Select EAR file (sensnet-ear-0.9.5-SNAPSHOT.ear) 

 

4.3 Webová služba  

Webová služba poskytuje směrem do sítě měřících bodů API rozhraní s definovanou sadou 

pokynů pro sestavení zabezpečeného komunikačního kanálu mezi API a měřícím bodem, směrem 

k databázi poskytuje službu konverze dat do jednotného formátu a jejich bezpečné uložení do 

databáze. Dále zajišťuje ověření uživatelských aplikací a řídí rozsah poskytovaných dat na 

základě definovaných rolí. Pro nastavení systému rozlišuje dvě přístupové úrovně – 

administrátorskou a uživatelskou. 

Při rozhodování, na jakém produktu budeme vyvíjet webovské služby zodpovědné za sběr 

dat z měřících bodů (detektorů, senzorů, hlásičů, mobilních zařízení, atd.), jsme hledali 

nejvýhodnější kombinaci prověřené + dokumentované platformy, která ale bude zdrojově 

otevřená, platformově adaptabilní a škálovatelná pro potřeby berry pickingu, kdy se v rámci 

mnohačetné sítě měřících bodů realizuje nejčastěji asynchronní sběr dat s přenosem typicky 

v počtu jednoho, dvou packetů. To vyžaduje architekturu s jednoduchými příkazy, rychlým 

sestavením spojení a bezpečným přenosem. Zároveň jsme potřebovali, aby byla platforma vhodná 

i pro vytvoření API rozhraní otevřeného pro aplikace třetích stran (aby nebyla omezena inkluze 

měřičů různých architektur).  

Nakonec jsme se tedy pro vytvoření API rozhraní webové služby rozhodli využít architekturu 

REST. Architektura REST není sice na rozdíl od SOAP protokolu standardizovaná, ale její využití 

pro datově orientované služby je velmi rozšířené a mnohem vhodnější. Stejně jako architektura 

SOAP má i architektura REST pro každý zdroj definováno jednoznačné URI, ale pro manipulaci 

s daty má implementovány pouze 4 základní metody, což zásadně snižuje náročnost 

implementace jak na straně webové služby, tak na straně měřícího bodu (čidla, senzoru, jednotky). 

Pro sestavení přenosových cest a pro samotný přenos dat v rámci TCP jsme využili formát 

JSON, který je odlehčenou formou XML. Přesto – z důvodů kompatibility – byl pro některé části 

webové služby  zapracován interpreter XML. Webová služba byla implementována v plném 

rozsahu architektury REST a odpovídá popisu RESTful.  

Pro implementaci webové služby byl použit koncept senzorické sítě SensNET. Pro přihlášení 

uživatele je k dispozici sada příkazů Login: 

 

4.3.1 Operace pro přihlášení do systému 

 
POST login 

získá nový ticket od přihlašovací služby 

 

DELETE logout 

zneplatní uživatelský přihlašovací ticket 

GET check 

potvrdí uživatelský přihlašovací ticket 

 

Pro jednotlivé sekce jsou v rámci API (pro práci administrátora) navrženy a implementovány 

příkazy ovládající vždy určitou z 8 sekcí (ROLE, UŽIVATELÉ, DATOVÉ ZDROJE, 

SENZORY, JEDNOTKY, TOPOLOGIE, FIRMWARE A LOGY). Ve webovské službě jsou také 

implementovány příkazy pro správu rolí uživatelů, datových zdrojů a jednotek. Dále jsou 

implementovány příkazy pro správu samotných uživatelů, datových zdrojů, senzorů, jednotek a 

topologie sítě a pro správu firmware jednotek a senzorů a pro správu logů.  
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Příkazy definované v rámci API webovské služby pro administrátorajsou v následujících 

kapitolách. 

4.3.2 Operace podporované u Rolí 

 
POST addRole 

přidá roli 

 

PUT putDescription 

změní popis role 

 

GET getRoles 

vypíše role 

 

DELETE deleteRole 

vymaže roli 

 

4.3.3 Operace podporované pro práci s Uživateli 

 
POST addUser 

přidá nového uživatele s heslem 

 

PUT putPassword 

změní heslo uživatele 

 

PUT putDescription 

změní popis uživatele 

 

PUT putUsername 

změní uživatelův (login) username 

 

GET getUsers 

vypíše uživatele 

 

DELETE deleteUser 

vymaže uživatele 

 

GET getRoles 

vypíše role 

 

POST addRole 

přidá roli 

 

DELETE deleteRole 

vymaže roli 

 

PUT regeneratePassword 

odešle e-mail uživateli s tokenem pro regeneraci hesla 

 

PUT commitPassword 

přijme token pro regeneraci hesel a nastaví nové heslo 

 

4.3.4 Operace podporované pro práci s DataResource 
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POST addDataResource 

přidá nový datový zdroj 

 

PUT putDataResource 

změní atributy datového zdroje 

 

GET getDataResources 

vypíše datového zdroje 

 

DELETE deleteDataResource 

vymaže datový zdroj 

 

GET getRoles 

vypíše role 

 

POST addRole 

přidá roli 

 

DELETE deleteRole 

vymaže roli 

 

4.3.5 Operace podporované na Sensorech 
POST addSensor 

přidá nový senzor 

 

PUT putSensor 

změní atributy senzoru 

 

GET getSensors 

vypíše senzory 

 

DELETE deleteSensor 

vymaže senzor 

 

4.3.6 Operace podporované na Jednotkách 
POST addUnit 

přidá novou jednotku 

 

PUT putUnit 

změní atributy jednotky 

 

GET getUnits 

vypíše jednotky 

GET getUnit 

vypíše atributy jednotky 

 

DELETE deleteUnit 

vymaže jednotku 

 

GET getRoles 

vypíše role 

 

POST addRole 

přidá roli 

 

DELETE deleteRole 

vymaže roli 
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4.3.7 Operace podporované na Topologii 

 
PUT putTopo 

nastavit hlavní uzel pro topologii směrování 

 

DELETE deleteTopo 

odstraní hlavní uzel pro směrovací topologii 

 

4.3.8 Operace podporované na Firmware 

 
POST addFirmware 

přidá nový firmware do systémového katalogu 

 

PUT putPatch 

instaluje opravu firmwaru pro danou jednotku 

 

PUT activateFirmware 

aktivuje firmware pro danou jednotku 

 

GET getFirmware 

načte firmware pro danou jednotku, podporuje částečné načtení bloků 

firmwaru společně s příslušným CRC-CCITT 

 

4.3.9 Operace podporované na Logging 

 
GET /gate/logger 

zobrazí poslední zpracované pakety (ověření vyžadováno pro roli 

"watch") 

 

GET /gate/message 

zobrazí poslední chybové zprávy (ověření vyžadováno pro roli "watch") 

 

Operace definované v rámci API pro přístup uživatelů do systému (z důvodů zabezpečení proti 

neoprávněnému přístupu byla pro uživatele vytvořena brána S2U s RESTful rozhraním pro 

uživatelské aplikace) jsou následující:  

4.3.10 Operace dostupné pro uživatelské aplikace 

 
GET getFirmware 

načte firmware pro danou jednotku, podporuje částečné načtení bloků 

firmwaru společně s příslušným CRC-CCITT 

 

POST login 

získá nový ticket od přihlašovací služby 

 

DELETE logout 

zneplatní uživatelský přihlašovací ticket 

 

GET check 

potvrdí uživatelský přihlašovací ticket 

 

GET getUnitMeasurement 

načte měření z jednotky  
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GET getTile 

vykreslí díl mapy 

 

GET getResources 

vypíše dostupné zdroje 

 

GET getSensors 

vypíše dostupné sensory 

 

GET getMeasurementCollated 

načte seskupená měření z jednotky 

 

GET getVhost 

čte atributy a navrhovaná nastavení virtuálního hostitele 

 

GET getResourceDateRange 

přečte rozsahy dat dostupných datasetů 

 

GET getUnits 

vypíše dostupné jednotky 

 

GET getLastMeasurement 

načte poslední měření dostupných senzorů 

 

GET getCommunicationStatistics 

vypíše časové razítko poslední registrace a paketů s naměřenými 

hodnotami pro všechny jednotky, které uživatel spravuje 

 

Pro přístup z jiných systémů byla navržena brána S2S, která umožní jiným systémům přístup 

k údajům o jednotkách, senzorech, datových zdrojích a umožní jim číst naměřené hodnoty. 

4.3.11 Operace podporované pro přístup systémů 

 
GET count 

čte celkový počet měření 

 

GET getStatistics 

vrátí počet měření pro všechny dostupné jednotky v časovém rozsahu 

 

GET findRange 

vypíše požadovaná měření pomocí našeho otevřeného datového schématu 

 

GET findRangeSenml 

vypíše požadovaná měření pomocí datového formátu SenML 

 

4.4 Síť měřících bodů  

Pro zajištění konektivity prostředí byly v rámci provozovny firmy TECOM a v rámci prostor 

ČVUT instalovány aktivní prvky a infrastruktura pro simulaci prostředí sítě měřících bodů (čidel, 

senzorů, jednotek měřících určité veličiny, apod.) a pro simulaci internetu, přes který je 

přistupováno k webovské službě a k databázi, která simuluje přístup v prostředí cloudu.  

Dále byly navrženy třídy v Java kódu, které usnadní přístup k webovské službě jiným 

zařízení, v nichž bude naimplementován interface pro připojení k síti měřících bodů přes API 

rozhraní webovské služby. 
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Na stranu propojení systému se sítí měřících bodů jsou připraveny příkazy, které přes bránu 

S2N jednak zjišťují stav měřícího bodu (čidla, senzoru, atd.) a jednak načtou data, která měřící 

bod poskytuje: 

 

4.4.1 Operace podporované pro přístup k měřícím bodům / senzorům 
 

POST /status 

hlásí stavy uzlů, získá nové konfigurace 

 

POST /gauge 

připojí nová měření 
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5 Návrh způsobu přenosů a konstrukce integrující brány 

Senzor, ať už jakýkoli, pokud bude umístěn v těsné blízkosti izolátoru, nemůže být napájen 

běžným způsobem a rovněž data z tohoto senzoru musí být přenášena bezdotykově – opticky, 

akusticky nebo pomocí vysokofrekvenčního spojení. Ve všech případech bude hrát roli okolní 

prostředí, které bude silně zarušeno zejména v oblasti nižších frekvencí. 

Použití optické komunikace může být omezeno nároky na odběr z napájecích zdrojů příslušné 

senzorické jednotky. Vzhledem k tomu že senzorická jednotka může být umístěna v bezprostřední 

blízkosti izolátoru, nelze předpokládat jiná než bateriové napájení. Obvykle vysoká spotřeba 

prvků optického spoje může být významným omezením návrhu přenosového prvku. V případě 

realizace lze očekávat relativně jednoduché řešení, kde vysílacím prvkem by byla laserová dioda 

a přijímacím prvkem jakýkoliv optický senzor. Pokud jde o fyzickou vrstvou tohoto přenosu bylo 

by nutno uvažovat o vhodných opatřeních, která zabezpečí bezchybnost přenosu a omezí vliv 

tvaru vysílaného signálu na stavy prvku v přenosovém řetězci. 

Akustické přenosy jsou poměrně málo používané a bylo by nutno použít frekvence v oblasti 

ultrazvuku. S ohledem na poměrně značný akustický hluk vyskytující se ve vnějším prostředí by 

použití akustického přenosu, i když je levný a jednoduchý, pravděpodobně nepřipadalo v úvahu.  

Pro návrh vysokofrekvenčního přenosu, který by byl energeticky nenáročný, by bylo možno 

s výhodou využít některé z technologií IoT a přizpůsobit ji pro dané řešení. Z těchto technologií 

bude pravděpodobně nutno vyloučit technologie SigFox, která je jednak poměrně citlivá na 

rušení, ale zejména zavádí do celého procesu přenosu dat třetí stranu, cloud společnosti SigFox, 

což by pravděpodobně nebylo vnímáno pozitivně společnostmi zodpovědnými za rozvod 

elektrické energie. Z dostupných technologií zbývá tedy technologie LoRa a technologie NB IoT. 

Technologie NB IoT, přestože se jeví jako výhodná z více hledisek, zejména zaručené frekvenční 

pásmo licencovaného mobilního operátora, zavádí do celé přenosové cesty opět třetí stranu – 

mobilního operátora. V tomto případě však bude příslušný operátor mnohem snáze dosažitelnější 

a smluvní vztah jednodušší s ohledem na možnost uzavření zvláštních smluv SLA, které by 

zaručovaly bezpečnou dodávku dát. 

Poslední z technologií, která je z hlediska citlivosti na poruchy nejvýhodnější s ohledem na 

použití rozprostřeného spektra, je technologie LoRa. V tomto případě je celý přenosový řetězec 

ve vlastnictví realizátora, tedy společnosti je provozující energetický rozvod. Pro tuto technologii 

existují potřebné prvky buď ve formě modulů, nebo integrovaných obvodů, a celá technologie je 

postavena na otevřeném standardu, což zjednodušuje případné úpravy i počáteční návrh 

přenosové cesty. 

Při řešení této oblasti bude nutno se soustředit v první řadě na analýzu jednotlivých 

přenosových technologií. Na základě výsledků analýzy bude možno navrhnout buď jednu, nebo 

dvě varianty přenosové cesty, a varianty i porovnat. Na základě současného stavu poznání se jeví 

jako nejvýhodnější varianta LoRa následovaná variantou NB IoT. Nicméně další a podrobnější 

analýzy budou nutně předmětem prací na tomto projektu. 

V neposlední řadě je možno uvažovat i o vzdálených měřeních, kde by senzory byly navrženy 

tak, aby byly schopny dálkového měření specifických veličin a jejich vyhodnocení. V tomto 

případě lze očekávat dosah senzorů do cca 100 m s tím, že bude nutno navrhnout takové senzory, 

které budou schopny vyhodnotit nejenom přítomnost specifického signálu, ale i jeho směr 

(alespoň přibližný). V této oblasti byly prováděny základní úvahy, které jsou předmětem dalšího 

zkoumání v roce 2021. 

5.1 Systém LoRa 

Systém LoRa je navržen a podporován otevřenou aliancí „Lora Alliance“, což je otevřené, 

neziskové sdružení členů, kteří sledují standardizaci LPWA5 s cílem maximálně podpořit 

rozmístění uzlů systému LoRa po celém světě. Ve svém prohlášení se hlásí k podpoře internetu 

věcí (IoT), komunikace machine-to-machine (M2M) a aplikací, které s tím souvisí, jako např. 

Smart City nebo průmyslové aplikace. Na rozdíl od proprietární technologie SigFox je 

                                                           
5 LPWA - Low Power Wide Area network 
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technologie LoRa otevřená, symetrická a podporovaná standardy. Technologie LoRa navržená 

pro IoT má tři různé režimy pro příjem 

(1) třída A znamená, že zařízení si samo vybírá, kdy chce poslouchat, typicky jen krátce poté, 

co samo něco odešle, aby mohlo přijmout potvrzení či reakci; 

(2) třída B znamená, že zařízení se pravidelně „probouzí“ na krátké časové úseky a v nich 

poslouchá 

(3) třída C je jediným případem, kdy zařízení je na příjmu trvale. Spotřeba energie je největší, 

a tak použití této třídy bude obtížné v případě napájení z baterií. 

Pro přenos je opět použito frekvenční pásmo 868 MHz (v Evropě), avšak na rozdíl od 

úzkopásmové modulace v systému SigFox je použita modulace s rozprostřeným spektrem. 

Porovnání úzkopásmové modulace a modulace s rozprostřeným spektrem je uvedeno názorně na 

Obr. 14Error! Reference source not found.. 
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Obr. 14 Názorné srovnání modulace SigFox - červená a modulace LoRa – zelená. 

Kromě komunikace na velkou dálku je výhodou i podpora oboustranné komunikace, např. kvůli 

potvrzení přijetí zprávy, příkazům na vykonání nějaké činnosti na základě odeslané informace, 

pro aktualizaci firmwaru nebo pro nastavení vysílacího výkonu klientské jednotky. 

Dále je to velmi nízká spotřeba energie ve třídě A, kdy zařízení z velké míry spí a probouzí 

se jen kvůli odeslání nějaké krátké zprávy, takže vydrží na jednu baterii fungovat i deset let. 

Současně nízká cena koncových zařízení umožňuje nasazení této technologie právě pro internet 

věcí. 

Komunikační síť Lora využívá frekvenci 868 MHz, kde přepíná celkem 8 různých kanálů. 

Rychlost přenosu je větší než u technologie SigFox a může být až 10 kbit/s. Pro zabezpečení 

komunikace se využívá hned několik technik. Základem je komplexní šifrování pomocí 128bitové 

šifry, přičemž se využívá asymetrický systém dvou klíčů, kdy jeden má provozovatel sítě a druhý 

provozovatel služby. Tím se mimo jiné zamezuje i útokům typu „man in the middle“ a je 

znemožněno přeposílat odposlechnutou komunikaci. Spolehlivost komunikace lze docílit i 

dalšími cestami -- zprávy se například mohou posílat opakovaně, pokaždé na jiném kanálu, aby 

se zamezilo případnému vlivu rušení, s možností potvrzení příjmu apod. 

Jako silný potenciál sítě se často uvádí sledování majetku (aut, zboží, beden…), kdy lze díky 

nízkým nákladům na komunikační modul sledovat polohu i velmi levných produktů. LoRa 

v tomto případě nepoužívá pro zjištění polohy GPS kvůli ceně modulů a jejich energetické 

náročnosti, ale používá trilaterace, kde se poloha zjišťuje pomocí vzdálenosti od tří různých 

vysílačů Lora. Přesnost této metody v řídké síti základových stanic je ovšem diskutabilní a je 

otázkou, zda bude použitelná.  

Technologii Lora nasadily v tuzemsku České radiokomunikace ve spolupráci se společností 

Loriot a Softlink. České radiokomunikace očekávají svoji úlohu jako provider komunikační sítě 

a poskytovatel platformy pro ukládání a zpracování dat. Zkušební provoz by měl trvat do konce 
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března 2016. Specifikace technologie je shrnuta ve standardu LoRaWAN V1.0 a v době přípravy 

této zprávy byla v jednání verze V1.1. 

5.1.1 Charakteristika sítě LoRaWAN 

Síť LoRaWAN je postavena na základě hvězdicové topologie, kde jednotlivé brány (gateway) 

přenášejí zprávy mezi koncovým zařízením a centrálním serverem umístěným na páteřní síti 

LoRaWAN. Přenos mezi bránami a serverem je uskutečňován pomocí standardní IP technologie. 

Jednotlivá koncová zařízení používají „single-hop“ komunikaci s jednou nebo více branami. Celý 

systém je navržen pro obousměrnou komunikaci, i když se předpokládá, že dominantní bude 

komunikační kanál od koncových zařízení směrem k centrálnímu serveru (uplink). Hvězdicová 

topologie přitom představuje vhodný kompromis mezi dostatečně velkým dosahem komunikace, 

počtem antén používaných bázovou stanicí a akceptovatelnou životností baterie. 

Komunikace mezi koncovým zařízením a bránou je rozprostřena mezi různé frekvence a 

různé přenosové rychlosti, kde optimalizace přenosové rychlosti je založena na poměru dosahu 

zařízení a doby, po kterou je komunikační kanál obsazen. Systém LoRa umožňuje komunikační 

rychlosti od 300 bit/s do 5 kbit/s při standardní šířce kanálu 125 kHz. Výše uvedená optimalizace 

přenosové rychlosti6, která je zavedena v systému LoRa umožňuje nastavení individuálních 

přenosových rychlostí a vysílacích výkonů pro každé koncové zařízení, a tak i maximální využití 

přenosového pásma a životnosti baterií. 

Každé koncové zařízení může požadovat přenos na kterémkoli kanále, který bude v daném 

okamžiku k dispozici a jakoukoli přenosovou rychlostí, za předpokladu, že budou dodrženy 

následující podmínky 

koncové zařízení bude měnit kanály pseudonáhodně pro každý vyžadovaný přenos. Tato 

frekvenční různorodost činí systém odolnějším proti interferencím; 

každé koncové zařízení bude respektovat poměr mezi vysíláním a odmlkou podle použitého 

subkanálu a lokálních předpisů7.   

Použitý algoritmus pro řízení přenosu ADR je procedura, která vychází z instrukcí 

poskytovaných sítí každému koncovému uzlu, a nastavuje parametry přenosu podle stavu 

příslušného spojení. Tabulka Tab. 6 ukazuje závislost přenosové rychlosti na vzdálenosti mezi 

koncovým zařízením a přijímačem infrastruktury s ohledem na tzv. rozmítací faktor8. Jak ukazuje 

praxe, metoda optimalizace rychlosti přenosu, a tím i doby vysílání, může zlepšit parametr 

spotřeby vůči síti LPWAN s fixní spotřebou až 100krát. 

Tab. 6 Závislost doby přenosu a dosahu na rozmítacím faktoru SF 

Rozmítací faktor Bitová rychlost Dosah Doba vysílání 

SF=7 5470 bit/s 2 km 56ms 

SF=8 3125 bit/s 4 km 100ms 

SF=9 1760 bit/s 6 km 200ms 

SF=10 980 bit/s 8 km 370 ms 

SF=11 440 bit/s 11 km 740 ms 

SF=12 290 bit/s 14 km 1400 ms 

Síť LoRaWAN používá nelicencovanou oblast frekvenčního spektra, což pro Evropu znamená 

zejména subgigahertzové frekvence 433 MHz a 868 MHz. Používání kmitočtů v těchto oblastech 

                                                           
6 ADR – Adaptive Data Rate, inheretní vlastnost systému LoRa.  
7 V Evropě pro pásmo 868 MHz je stanoven tento poměr na 1%.  
8 Rozmítací faktor (spreading factor) je poměr mezi přenosovou rychlostí dat (bit rate) a rychlostí 

modulace posloupností, která vznikne „rozmítnutím“ uživatelských dat pomocí specifických kódů. Jeden 

bit uživatelských dat je tak nahrazen několika modulačními změnami –  „chipy“. Např. je-li jeden 

„uživatelský“ bit expandován rozmítacím faktorem SF=8, pak je nahrazen osmi modulačními změnami – 

osmi „chipy“. 
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však podléhá dalším regulačním omezením – vyzařovaný výkon vysílače (eirp) nesmí překročit 

14 dBm nebo 25 mW a poměr mezi dobou aktivního vysílání zařízení a dobou odmlky musí být 

menší než 1% u koncových zařízení a 10% u bran (gateway)9. 

5.1.2 Třídy zařízení LoRa v síti LoRaWAN 

Zařízení LoRaWAN jsou rozdělena do tří tříd – A, B, C s různými komunikačními profily, každý 

z nich je určen pro jistý typ aplikace. Hlavním rozdílem mezi třídami je poměr mezi latencí a 

spotřebou zařízení. Základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce Tab. 7. 

Tab. 7 Třídy zařízení v síti LoRaWAN 

5.1.2.1 Třída A 

Třída A je k dispozici od prvního standardu LoRaWAN V1.0. Obrázek Obr. 15Error! Reference 

source not found. ilustruje chování komunikačního profilu zařízení LoRaWAN pro SF=12. 

 

Obr. 15 Základní komunikační profil pro třídu A 

Zařízení třídy A umožňuje obousměrnou komunikaci kde každý přenos směrem k bráně je 

následován dvěma krátkými časovými okny ve kterých je zařízení schopno přijmout zprávu 

odeslanou bránou. Vysílací slot je rozvržen podle vlastní potřeby koncového zařízení – senzoru, 

s drobnými variacemi danými povinnou náhodnou odchylkou.  Tato třída se vyznačuje nejmenší 

spotřebou a je vhodná pro zařízení, které potřebují pouze případnou odezvu následující okamžitě 

po přenosu směrem k bráně. Jakýkoli požadavek na přenos od brány (serveru), který přijde mimo 

tento vymezený čas, musí vyčkat na následující relaci iniciovanou koncovým zařízením. Zařízení 

pracující ve třídě A reprezentují většinu případů použití sítě LoRaWAN a jsou energeticky 

nejefektivnější třídou zařízení systému LoRa. 

                                                           
9 V závislosti na použitém kanálu. 

Třída Použití a popis 

A 

Bateriové senzory nebo aktivátory, které nemají omezení v oblasti latence. Jedná se 

o třídu s nejmenší spotřebou při komunikaci, která musí být podporována všemi 

zařízeními.  

B 

Bateriové aktivátory vyznačující se efektivním provozem při komunikaci a řízenou 

latencí při přenosu směrem k zařízení. Používají komunikaci v časových slotech 

řízenou směrem od centra.     

C 

Externě napájené aktivátory jsou zařízení které kontinuálně naslouchají na 

přenosovém kanálu, a tedy neexistuje latence v přenosovém kanálu směrem k 

zařízení 
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5.1.2.2 Třída B 

Třída B je k dispozici až od standardu LoRaWAN V1.1. Obrázek Obr. 16 znázorňuje chování 

komunikačního profilu zařízení LoRaWAN pro SF=12. 

 
 

Obr. 16 Základní komunikační profil pro třídu B 

Základní myšlenkou pro zavedení třídy B bylo snížení latence při komunikaci mezi bránou a 

koncovým zařízením při dodržení co nejmenší energetické spotřeby koncového zařízení. Zařízení 

třídy B emuluje kontinuální příjem informací od serveru tak, že v pravidelných intervalech zapíná 

přijímač a tak otevírá časové okénko pro přijetí zprávy iniciované serverem (bránou). 

Synchronizace časování jednotlivých okének je zajišťována bránou (gateway), která vysílá v 

pravidelných intervalech zvláštní zprávu (beacon) určenou právě pro synchronizaci. Tím je 

zajištěno, že k otevření přijímacího okna bude docházet periodicky a v předem definovaném 

časovém intervalu.  

Třída B má zatím v alianci LoRa experimentální status, ale převážná většina případů použití 

v aplikacích, které by nízkou latenci vyžadovali, se dá zajistit kombinací komunikačního profilu 

třídy A a komunikačního profilu třídy C. Např. zařízení, která požadují periodickou obnovu dat, 

např. informační displeje, mohou požádat síť o přesný čas a tím synchronizovat vlastní vnitřní 

hodiny, které budou řídit otevírání časového okna pro příjem dalších informací. Tak se docílí 

vlastností třídy B bez nutnosti specifického vybavení brány. 

5.1.2.3 Třída C 

Třída C je k dispozici od standardu LoRaWAN V1.0. Obrázek Obr. 17 ukazuje chování 

komunikačního profilu zařízení LoRaWAN pro SF=12. 

 
 

Obr. 17 Základní komunikační profil pro třídu C 

Zařízení implementující komunikační profil třídy C jsou určeny pro případy, kdy je k dispozici 

dostatečný externí zdroj energie, a tedy není nutno dbát o efektivitu příjmu s ohledem na 

energetickou úspornost. To je případ většiny aktivátorů, jako jsou např. inteligentní zásuvky, 
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dálkově řízená zařízení připojená k energetické síti apod. Zařízení třídy C naslouchají s parametry 

okna RX2 tak často, jak je to možné, což znamená, že 

 zařízení nevysílá, 

 zařízení nepřijímá v okně RX1 ve shodě s definicí třídy A. 

Toho se docílí tak, že zařízení otevře krátké časové okno RX2 mezi ukončením přenosu zprávy 

směrem k bráně a otevřením naslouchacího okna RX1. Následovně přepne do naslouchacího 

časového okna RX2 jakmile je ukončeno naslouchací okno RX1. Okno RX2 zůstává otevřené až 

do doby, kdy zařízení potřebuje odeslat další zprávu směrem k bráně. 

5.1.3 Síťová architektura LoRa 

Sítě LoRaWAN používají pokročilé metody radiové komunikace k uplatnění, řízení a přenosu dat 

mezi koncovým zařízením a příslušnou aplikací. LoRaWAN využívá plně virtualizovanou 

síťovou technologii k tomu, aby umožnil spolupráci všech bázových stanic, které mohou „vidět“ 

všechny koncové uzly sítě jako síť. Jsou vynechány všechny energeticky náročné algoritmy 

směrování mezi uzly sítě a veškerý provoz je řízen prostřednictvím funkcí soustředěných v 

centrálním řadiči – serveru. Platforma LoRaWAN pak propojuje všechna zařízení, která jsou 

kompatibilní na fyzické a linkové vrstvě se standardem LoRaWAN a umožňuje jejich 

management. Zjednodušená architektura sítě LoRaWAN je na obrázku Obr. 18. 

 
 

Obr. 18 Zjedodučená architektura sítě LoRaWAN 

Síť LoRaWAN obsahuje následující komponenty 

 senzory a aktivátory pracující podle standardu LoRa, 

 bázové stanice nebi brány, které jsou také známy pod zkratkou LRR – Long Range 

Relay, 

 síťový řadič označovaný zkratkou LRC – Long Range Controler, což je obvykle 

centrální server LoRaWAN, 

 systém pro instalaci a management sítě LoRa. 

5.1.3.1 Základnová stanice, brána/gateway 

Základnová stanice neboli gateway tvoří hraniční element mezi pevnou sítí (internet) a mobilní 

resp. radiovou částí sítě LoRaWAN. Pro zařízení se používají i další názvy např. LPR – Long 

Range Router nebo base station. Základnová stanice je obvykle založena na čipové technologii 

Semtech (SX1301) a běžně podporuje rychlosti od 300 bit/s do 5 kbit/s  s šířkou pásma 125 kHz. 

Firmware základnové stanice je přednastaven tak, aby základnová stanice mohla být říze-na z 

LoRaWAN síťového serveru OSS . 

Anténní systémy základnové stanice mohou být navrženy jako všesměrový anténní prvek 

nebo jako multisektorová sestava směrových anténních prvků. Návrh anténního systému závisí 

na lokálních omezeních daných místními předpisy a rozvrhem výkonů v jednotlivých sektorech 
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pro počáteční rozběh sítě . Základnové stanice mohou existovat ve dvou základních pro-vedeních 

– macro-gateway nebo pico-gateway. 

5.1.3.2 Základnová stanice typu macro-gateway  

Základnová stanice macro-gateway zajišťuje pokrytí rozsáhlého území signálem sítě LoRaWAN. 

Zajišťuje propojení do páteřních sítí LoRaWAN pomocí klasických technologií internetu nebo 

prostřednictvím mobilní sítě GSM. Poslední referenční návrh využívající čipsety SX1301 počítá 

s přidělováním precizní časové značky každému paketu, který je odesílán centrálnímu serveru. 

Využití časových značek předpokládá další verze specifikace LoRaWAN jako základního 

elementu pro výpočet pozice koncového uzlu triangulací. Tak bude možno snížit cenu za 

hardware uzlu neboť není třeba používat speciálního hardware10 a zároveň se snižuje celková 

spotřeba. Příklad realizace macro-gateway firmou Multitech je na obrázku Error! Reference 

source not found., kde je zřejmé, že stanice používá všesměrovou anténu. 

5.1.3.3 Základnová stanice typu pico-gateway     

Základnové stanice typu pico-gateway jsou určeny pro pokrytí menších objektů, jako jsou 

kanceláře nebo budovy. Většinou se jedná o zařízení „plug-and-play“ připojované k existující síti 

nebo zařízení. Jeho instalace je vedena snahou rozšířit pokrytí sítí LoRa. Zařízení je vybaveno 

pouze všesměrovou anténou nebo anténou směřující do dosud nepokrytého segmentu. Na páteřní 

sítě LoRaWAN se připojuje pomocí existujících přístupových bodů internet – WiFi, Ethernet 

nebo GSM síť. 

5.1.3.4 Centrální síťový server 

Centrální síťový server11 je někdy označován jako LRC – Long Range Controller. Základem je 

implementace cloudových služeb na vrstvě MAC, které poskytují nabídku služeb aplikačním 

serverům. V tomto bodě jsou si řešení LoRa a SigFox velmi podobné. Centrální síťový server 

rovněž koordinuje předávání zpráv mezi vrstvou MAC a základnovými stanicemi, nástroji OSS 

a klientskými aplikačními servery.  

Jedním ze základních úkolů je řízení procesů autentizace zařízení, směrování paketů a 

poskytování spolehlivého centrálního managementu pro všechny bázové stanice a připojená 

koncová zařízení. Dalším úkolem Centrálního serveru je dynamický výběr nejlepší základnové 

stanice pro spojení s příslušným uzlem a odstraňování duplicit paketu přijatého současně několika 

základnovými stanicemi. 

Centrální server reprezentuje základní interface pro realizaci služeb OSS, administraci 

systému a sestavování zpráv o provozu. Může být propojen s dalšími systémovými prvky, které 

poskytují doplňující služby v oblasti bezpečnosti nebo specifického řízení některých koncových 

uzlů. 

5.1.4 Vnitřní architektura koncového zařízení LoRa     

Koncová zařízení systému LoRa jsou založena na referenční architektuře podle obrázku Obr. 19.  

Jednotlivé prvky architektury mohou být sdruženy do jednoho integrovaného obvodu, nebo 

mohou být sestaveny z několika součástek. Nicméně je nutno zajistit, aby architektura obsahovala 

 zdrojovou část, která může být buď bateriová, nebo předpokládat připojení vnějšího 

zdroje; 

 mikroprocesor, řídící všechny funkce koncového zařízení; 

 vysokofrekvenční část obsahující transceiver LoRa, přizpůsobovací obvody antény a 

samotný anténní systém; 

                                                           
10 Např. lokalizace GPS. 
11 Core Network Server 
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 periferní obvody pro měření požadovaných fyzikálních veličin (např. tlak, teplota apod.) 

nebo pro ovládání připojených zařízení (např. relé, displeje apod.). 

 

Obr. 19 Architektura koncového zařízení LoRa 

Podle požadavků na návrh a lokálních omezení lze definovat několik způsobů výstavby 

koncového zařízení 

 design je založen na čipsetu LoRa 

 design je založen na modulu realizujícím potřebné funkce včetně komunikace v síti 

LoRa, 

 design je založen na vysoce integrovaném čipu obsahujícím jak procesor, tak 

vysokofrekvenční obvody pro komunikaci v systému LoRa; 

 design bude využívat LoRa modem; 

 bude použito existující zařízení, ke kterému bude připojen LoRa modem.        

Volba vhodného přístupu k návrhu cílové architektury by měla být založena na očekávaném 

vyráběném množství, dostupných vývojových kapacitách a času, kdy by měl být produkt uveden 

na trh. Svoji roli bude hrát rovněž příprava potřebného firmware pro koncové zařízení systému 

LoRa. Generická architektura firmware je na obrázku Obr. 20.   

 

Obr. 20 Generická architektura firmware koncového zařízení LoRa 

Vrstva označená jako „Drivers“ je prostředím, ve kterém jsou implementovány všechny funkce 

sloužící k ovládání periferií – senzorů nebo ovladačů. Jejím úkolem je převést funkce hardware 

do abstraktní roviny, která by mohla být dále využívána jako jednoduché funkce na úrovni 

middleware. Middleware implementuje komunikační protokoly nebo ovládání složitějších 

periferií na vyšší úrovni jako např. displejů nebo GPS. Do této vrstvy patří i složitější zpracování 
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dat získaných od senzorů. Poslední – aplikační vrstva obsahuje všechny aplikační funkce, které 

jsou po zařízení požadovány. 

5.2 NB IoT 

Jednou z charakteristik komunikace typu stroj-stroj (Machine Type of Communication) je široké 

spektrum možností. Například bezpečnostní kamery mohou dodávat obrovské množství dat, 

zatímco jsou téměř nehybné, zatímco zařízení pro sledování vozového parku přenášejí relativně 

malé množství dat při provádění mnoha hand-overs12. 

Podobně zařízení pro odečet měřičů, jako je spotřeba elektřiny, plynu nebo vody, které jsou 

stacionární, a proto není nutné zajistit optimalizovaný hand-over. Obvykle se přenáší jen malé 

množství dat, která nejsou citlivá na zpoždění. Počet těchto zařízení používajících MTC může být 

poměrně velký, dokonce až o několik řádů ve srovnání s tradičními zařízeními. Použití stávající 

technologie LTE by vedlo k přetížení sítě, protože navzdory malému množství uživatelských dat 

je množství signalizace přibližně stejné. První specifikace NB-IoT se proto zaměřila na tuto třídu 

zařízení. 

U těchto zařízení je problém, že se často instalují v místech bez napájení, a tedy jsou závislé 

na baterii, jejíž výměna baterie může být velmi nákladná. V některých případech může životnost 

baterie dokonce určovat životnost celého zařízení (po vybití baterie se zařízení zlikviduje) a 

montáž nového zařízení vyžaduje kvalifikovanou sílu. Optimální spotřeba energie je proto 

nezbytná pro správnou funkci. Kromě toho je pokrytí signálem na takových místech je často 

špatné, a tedy je nutné výrazně zlepšit vnitřní pokrytí; požadavek je až 23 dB. A v neposlední 

řadě, vzhledem k velkému množství těchto zařízení musí být náklady na jeho použití nízké (cena 

+ montáž). Cílem bylo, aby každý komunikační modul – uzel byl v cenovém rozpětí pod 5 USD. 

Zcela pochopitelně byla, kromě výše uvedených požadavků, hlavním požadavkem 

koexistence se stávajícími systémy GSM, UMTS a LTE, zejména s hardware používaným pro 

tyto technologie. Během úvodních studií se návrhy rozpadly do tří částí, jak je uvedeno na Obr. 

21 [30]. 

 

Obr. 21 Tři navrhovaná řešení pro IoT 

Nakonec byla identifikována dvě řešení, NB-IoT a EC-GSM, které vychází ze standardu GSM. 

Souběžně bylo do 3GPP přeneseno také čisté řešení LTE – LTE-M. NB-IoT, přestože je 

integrováno do standardu LTE, lze jej považovat za nové mobilní rozhraní. Proto není zpětně 

kompatibilní s LTE, neboť koexistence je realizována určením časových a frekvenčních zdrojů 

použitých ze stávajících standardů nebo v souvisejících materiálech. 

                                                           
12 Přepnutí uzlu mezi dvěma bázovými stanicemi BTS. Jedna BTS uzel předává, druhá přebírá. 
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5.2.1 Požadavky MTC 

Z obecných požadavků MTC zmíněných v předchozí kapitole byly odvozeny následující 

standardní požadavky specifické pro NB-IoT: 

 Minimalizovat režii signalizace, zejména přes rádiové rozhraní 

 Odpovídající zabezpečení celého systému, včetně základní sítě 

 Zlepšená výdrž baterie 

 Podpora doručování dat IP a jiných než IP [31] [32] 

 Podpora SMS jako možnosti použití [33] 

Aby bylo možno splnit tyto požadavky, není podporováno mnoho pokročilých a dokonce ani 

základních funkcí LTE Release 8/9 [34]. Nejvýraznějším příkladem je nedostatek hand-overu pro 

UE13 v připojeném stavu. Je podporován pouze výběr buněk v klidovém stavu sítě, který je však 

omezen na to, aby buňka byla v rámci technologie NB-IoT. Protože se předpokládá, že nedojde 

k interakci s jinými rádiovými technologiemi, nejsou podporovány ani související funkce, např. 

spolupráce LTE-WLAN, strategie potlačování rušení pro koexistenci zařízení nebo měření a 

sledování kvality kanálu. 

Většina funkcí LTE-Advanced také není podporována. To se týká např. Agregace nosných, 

duální připojení nebo služby komunikace mezi zařízeními. Kromě toho neexistuje žádný koncept 

QoS14, protože NB-IoT se nepoužívá pro datové pakety citlivé na zpoždění. V důsledku toho 

nejsou v NB-IoT nabízeny služby vyžadující garantovanou bitovou rychlost. 

S těmito požadavky používá 3GPP jiný přístup než dříve. Místo vytváření jednoho radiového 

rozhraní pro všechny typy aplikací je radiové rozhraní pro malé datové pakety citlivé na zpoždění 

odděleno a optimalizováno samostatně. UE, která podporují práci v technologii NB-IoT, jsou 

označena novou kategorií UE cat-NB1. 

5.2.2 Základní síť 

Aby bylo možné odesílat data do aplikace, byly definovány dvě optimalizace pro mobilní internet 

věcí (CIoT) v rozšířeném paketovém systému (EPS) 

 optimalizace User Plane CIoT EPS a  

 optimalizace Control Plane CIoT EPS – viz Obrázek Obr. 22 

Lze použít obě optimalizace, ale nejsou omezeny na zařízení NB-IoT. 

 

Obr. 22 Síť realizující datové přenosyEPS optimalizací, NB IoT. Červenou barvou jsou označeny cesty 

používané Control Plane CIoT, modrou barvou cesty používané User Plane CIoT EPS optimalizací 

                                                           
13 User Equipment v terminologii IoT označovaný jako senzorický uzel.  
14 Quality of Service 
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Při optimalizaci Control Plane CIoT EPS jsou data UL15 přenášena z eNB16 (CIoT RAN) do 

MME17. Odtud mohou být přeneseny buď přes Serving Gateway (SGW) do Packet Data Network 

Gateway (PGW), nebo do části označované jako Service Capability Exposure Function (SCEF), 

což je však možné pouze pro datové pakety jiné než IP18. Z těchto uzlů jsou nakonec předány na 

aplikační server (CIoT Services). Data DL19 se přenášejí po stejných cestách v opačném směru. 

V tomto řešení není nastaven žádná radiová datová nosná, místo toho jsou odesílány datové 

pakety na radiové signalizační nosné. V důsledku toho je toto řešení nejvhodnější pro přenos 

malých datových paketů opakujících se s nízkou frekvencí. 

SCEF je nový uzel navržený speciálně pro data MTC. Používá se k doručování dat, která 

nejsou IP, přes řídicí vrstvu a poskytuje abstraktní rozhraní pro síťové služby (autentizace a 

autorizace, zjišťování a přístup k síťovým funkcím). Díky optimalizaci User Plane CIoT EPS jsou 

data přenášena stejným způsobem jako běžný datový provoz, tj. prostřednictvím rádiových 

nosných přes SGW a PGW na aplikační server. Dochází tedy k určité režii při vytváření připojení, 

ale je usnadněno posílání posloupnosti datových paketů. Tato cesta podporuje doručování dat IP 

i jiných. 

5.2.2.1 Přístupová síť 

Na celkové architektuře přístupové sítě není u LTE žádný rozdíl [35]: eNB jsou připojeny k MME 

a SGW pomocí rozhraní S1, s tím rozdílem, že přenášejí jak zprávy NB-IoT tak i datové pakety. 

I když není definován žádný handover, stále existuje rozhraní X2 mezi dvěma eNB, které 

umožňuje rychlé obnovení po přechodu UE do klidového stavu i v případě, že je proces obnovení 

pak bude znát jiný eNB. 

 

Obr. 23 Síťová architektura s radiovým interface 

5.2.2.2 Frekvenční pásma 

Pro frekvenční pásma se používají stejná čísla frekvencí jako v LTE, přičemž podmnožina je 

definována pro NB-IoT. Ve verzi 13 jsou to následující pásma [36]: 

                                                           
15 UL – Up Link – přenosová cesta směrem od uzlu k serverům 
16 Evolved Node B – uzel v síti 
17 MME Mobile Management Entity 
18 IP Internet Packet 
19 DL – Down Link – přenosová cesta od serverů směrem k uzlu 
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Tab. 8 Použitá frekvenční pásma 

Číslo pásma Uplink – rozsah frekvení [MHz] Downlink – rozsah frekvencí [MHz] 

1 1920 – 1980 2110 – 2170 

2 1850 – 1910 1930 – 1990 

3 1710 – 1785 1805 – 1880 

5 824 – 849 869 – 894 

8 880 – 915 925 – 960 

12 699 – 716 729 – 746 

13 777 – 787 746 – 756 

17 704 – 716 734 – 746 

18 815 – 830 860 – 875 

19 830 – 845 875 – 890 

20 832 – 862 791 – 821 

26 814 – 849 859 – 894 

28 703 – 748 758 – 803 

66 1710 – 1780 2110 – 2200 

Za zmínku stojí, že většina frekvencí je v nižším rozsahu existujících pásem LTE. To odráží 

skutečnost, že pro komunikaci typu MTC se předpokládá mnoho zařízení pracujících v obtížných 

rádiových podmínkách. 

5.2.3 Fyzická vrstva NB IoT 

Technologie NB-IoT zaujímá frekvenční pásmo šířky pásma 180 kHz [37], což odpovídá 

jednomu bloku v LTE přenosu. Tento výběr nabízí následující provozní režimy: 

 Samostatný provoz (Stand Alone Operation), kde možným scénářem je využití aktuálně 

používaných frekvencí GSM. S jejich šířkou pásma 200 kHz na obou stranách spektra 

stále zůstává ochranný interval 10 kHz na každé straně. 

 Provoz v ochranném pásmu (Guard Band Operation) využívající nevyužité pásma 

frekvencí v ochranném pásmu nosných LTE. 

 Provoz využívající pásma frekvencí v rámci LTE nosných (In Band Operation). 

Tyto režimy jsou zobrazeny na následujícím obrázku Obr. 24: 

 

Obr. 24 Provozní mody NB IoT 

Pro samostatný provoz jsou nosné GSM v pravé části obrázku zobrazeny pouze jako příklad, aby 

naznačily, že se jedná o možnou verzi NB-IoT. Tento provozní režim samozřejmě funguje i bez 
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sousedních GSM pásem. Při provozu v pásmu frekvencí GSM není přiřazení frekvencí mezi LTE 

a NB-IoT pevně stanoveno. Ne všechny frekvence v rámci LTE nosných frekvencí je možné 

použít pro mobilní připojení. Jsou omezeny na následující hodnoty v Tab. 9: 

Tab. 9 Povolená LTE PRB  pro spojení uvnitř buňky pro NB IoT in-band mode 

LTE system bandwidth 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

LTE PRB indices 2, 12 2, 7, 

17, 

4, 9, 14, 19, 2, 7, 12, 17, 22, 4, 9, 14, 19, 

24, 29, 34, 

pro synchronizaci NB-IoT   22 30, 35, 40, 

45 

27, 32, 42, 47, 39, 44, 55, 60, 

65, 70, 75, 

    52, 57, 62, 67, 

72 

80, 85, 90, 95 

Jak je zřejmé z této tabulky, neexistuje podpora pro interní provoz pásma LTE s šířkou pásma 

1,4 MHz. Při přidělování zdrojů pro NB-IoT je třeba vzít v úvahu konflikt mezi prostředky 

používanými systémem LTE, jako jsou referenční signály specifické pro buňku (CRS) nebo řídící 

kanál downlinku na začátku každého podrámce. To se také odráží v tabulce Tab. 9 tím, že se 

nepoužívá vnitřních pásem, protože jsou přidělovány pro synchronizační signály v LTE. Pro 

provoz ochranného pásma se UE synchronizuje pouze se signály, pro které je prostor v ochranném 

pásmu.  

Aby bylo možné vyrovnat se s různými rádiovými podmínkami, mohou existovat až tři 

úrovně vylepšení pokrytí (CE), úroveň CE 0 až úroveň CE 2. CE úroveň 0 odpovídá normálnímu 

pokrytí a úroveň CE 2 nejhoršímu případu. Je na síti, kolik úrovní CE bude definováno. V buňce 

se pro každou úroveň CE vysílá seznam prahových hodnot výkonu pro přijaté referenční signály. 

Hlavním dopadem různých úrovní CE je, že zprávy musí být opakovány několikrát,, což má 

samozřejmě dopad na energetickou relaci v uzlu. 

U verze 13 je jako duplexní režim vybrán FDD20 poloduplexní typ B. To znamená, že UL a 

DL jsou frekvenčně odděleny a UE buď přijímá, nebo vysílá, avšak ne současně. Kromě toho 

mezi každým přepnutím z UL na DL nebo naopak existuje alespoň jeden ochranný podrámec (SF 

- subframe) mezi nimi, kde má UE čas přepnout svůj vysílač a přijímač. 

5.2.4 Downlink 

Pro Downlik jsou definovány tři fyzické kanály (viz Obr. 25) 

 NPBCH (Narrowband Physical Broadcast CHannel), úzkopásmový fyzický vysílací 

kanál, 

 NPDCCH (Narrowband Physical Downlink Control CHannel), úzkopásmový fyzický 

downlink řídící kanál, 

 NPDSCH (Narrowband Physical Downlink Shared CHannel, úzkopásmový fyzický 

downlink sdílený kanál a dva fyzické signály, 

 NRS (Narrowband Reference Signal), úzkopásmový referenční signál, 

 NPSS a NSSS (Narrowband Primary Synchronization Signal, Narrowband Secondary 

Synchronization Signal) , primární a sekundární synchronizační signály. 

Jedná se o méně kanálů než pro LTE, neboť neexistuje fyzický kanál pro multicast PMCH  

(Physical Multicast Channel) protože pro NB IoT neexistuje služba MBMS (Multimedia 

Broadcast Multicast Service). Následující obrázek Obr. 25 ukazuje mapování mezi fyzickým a 

transportním kanálem. 

                                                           
20 Frequency Division Duplexing (FDD) – způsob přenosu, kdy přijímač a vysílač pracují s různými 

frekvencemi nosné. 
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Transportní kanál

Fyzický kanál

 

Obr. 25 Mapování transportních kanálů do fyzických kanálů 

Informace MIB (Master Information Block)jsou vždy přenášeny přes NPBCH, zbývající 

signalizační informace a data přes NPDSCH. Přitom NPDCCH řídí přenos dat mezi UE a eNB. 

Fyzické kanály DL jsou vždy modulovány QPSK21. NB-IoT podporuje provoz MIMO s jedním 

nebo dvěma anténními porty AP0 a AP1. V druhém případě se použije prostorové frekvenční 

blokové kódování (SFBC22). Jakmile je vybráno, stejné schéma přenosu platí pro NPBCH, 

NPDCCH a NPDSCH. Stejně jako v LTE má každá buňka přidělené ID fyzické buňky (PCI23) 

jako NCellID (Narrow Cell ID), tedy úzkopásmové fyzické buňky. Je definováno celkem 504 

různých hodnot pro NCellID. 

5.2.4.1 Struktura rámce a slotu 

V DL se OFDM24 je realizováno pomocí subnosné 15kHz s normální cyklickou předponou. 

Každý ze symbolů OFDM se skládá z 12 dílčích subnosných, které tímto způsobem využívají 

celou šířku pásma 180 kHz. Sedm symbolů OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) je seskupeno do jednoho slotu, takže slot má následující složení zdrojů [38] podle Obr. 

26. 

 

Obr. 26 Zdrojová mřížka pro jeden slot, zde je 12 subnosných v pásmu širokém 180 kHz. 

Jedná se o stejnou zdrojovou mřížku jako pro LTE pro jeden blok zdrojů, což je důležité pro 

provozní režim uvnitř pásma. Prvek zdroje je definován jako jedna pomocná nosná v jednom 

                                                           
21 QPSK – Quadrature Phase Shift Keying – druh vícestavové fázové modulace. 
22 Prostorově-frekvenční blokové kódování (SFBC) je podobné časovému kódování s tím rozdílem, že 

kódování se provádí ve frekvenční doméně než v časové. 
23 Physical Cell Identifier 
24 Orthogonal Frequency Division Multiplexing – moderní druh modulace 
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symbolu OFDMA a je na obrázku Obr. 26 označen jedním čtvercem. Každý z těchto prvků zdroje 

nese komplexní hodnotu podle modulačního schématu. Tyto sloty jsou shrnuty do dílčích rámců 

a rádiových rámců stejným způsobem jako u LTE: 

 

Obr. 27 Struktura rámce pro NB IoT Downlink a Uplink s odstupem subnosných 15 kHz. 

Celkem existuje 1024 cyklicky opakovaných rádiových rámců, každý s trváním 10 ms. Rádiový 

rámec je dále rozdělen na 10 subrámců (SF – subframe), přičemž každý subrámec je složen ze 

dvou slotů.  

Kromě systémových rámců je definován také koncept hyper rámců, který počítá počet period 

systémových rámců, tj. Je zvyšován pokaždé, když se číslo systémového rámce zalomí. Jedná se 

o 10bitový čítač, takže doba hyperrámce zabírá 1024 období rámce systému, což odpovídá 

časovému intervalu téměř 3 hodiny. 

5.2.4.2 Úzkopásmový referenční signál 

Úzkopásmový referenční signál (NRS) je vysílán ve všech SF, které lze použít pro vysílání nebo 

vyhrazený DL přenos, bez ohledu na to, zda jsou data skutečně přenášena či nikoli. V závislosti 

na použitém schématu přenosu se NRS vysílá buď na jednom anténním portu, nebo na dvou. Jeho 

hodnoty se vytvářejí jako CRS (Cell Specific Reference Signal) v LTE, přičemž NCellID 

zastupuje PCI (Physical Cell Identifier). Sekvence mapování je zobrazena na následujícím 

obrázku Obr. 28  

 

Obr. 28 Základní mapování referenčních signálů vůči zdrojovým elementům. Modrá přestavuje 

přenos na anténním portu 0, růžová na anténním portu 1. 

Mapování NRS zobrazené na obrázku Obr. 28 se navíc cyklicky posouvá ve frekvenčním rozsahu 

v  závislosti na NCellID. Když jsou NRS přenášeny na dvou anténních portech, pak na každém 
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elementu zdroje použitém pro NRS na AP0 je stejný element zdroje na AP1 nastaven na nulu a 

naopak. 

Pro provoz in-band je LTE CRS také přenášeno v pásmech NB-IoT pro SF, která se 

nepoužívají pro MBSFN (.Multicast Broadcast Single Frequency Network) Se strukturou NRS 

nedochází k žádnému překrývání mezi LTE CRS a NRS, nicméně CRS je třeba brát v úvahu při 

porovnávání rychlostí a mapování zdrojových prvků. Žádný DL přenos nesmí používat tyto prvky 

a musí je přeskakovat. 

Důležitý bod pro in-band provoz se týká NcellID. Může být stejný jako PCI pro vložení LTE 

buňk, ale nemusí. To je indikováno parametrem operationMode v MIB-NB, který rozlišuje mezi 

provozem v pásmu se stejnou PCI jako true nebo false. Pokud je tento parametr nastaven na 

hodnotu true, pak NCellID a PCI jsou stejné a UE může předpokládat, že počet anténních portů 

je stejný jako v buňce LTE. Kanál lze poté odvodit z kterékoli sady referenčních signálů. Proto je 

LTE CRS port 0 spojen s NRS portem 0 a CRS port 1 je spojen s NRS portem 1. Pokud je stejná-

PCI nastavena na hodnotu false, nemusí UE převzít žádný z těchto předpokladů. 

5.2.4.3 Synchronizační signály 

Pro první synchronizaci v rámci a subrámci a za účelem určení NCellID se používá koncept LTE 

primárního synchronizačního signálu (PSS) a sekundárního synchronizačního signálu (SSS). S 

těmito signály může být v přijímači UE upřesněno také načasování a odhad frekvence. Aby bylo 

možné tyto signály odlišit od jejich protějšků LTE, jsou označeny jako NPSS, respektive NSSS. 

Jejich struktura je znázorněna na následujícím obrázku Obr. 29. 

 
Obr. 29 Primární a sekundární synchronizační signál jsou označeny modře a zeleně. Fialová označuje 

umístění LTE CRS. V tomto případě přenos pomocí čtyř anténních portů. NRS není přenášeno v NPSS 

a NSSS subrámcích. 

První tři OFDM symboly jsou vynechány, protože mohou nést signály PDCCH LTE, když je NB-

IoT provozováno v režimu in-band. Důležité je, že v době, kdy se UE synchronizuje s NPSS a 

NSSS, nemusí znát provozní režim, v důsledku čehož tato ochranná doba platí pro všechny 

režimy. Oba synchronizační signály jsou navíc propojeny s CRS LTE. Není specifikováno, který 

z anténních portů se používá pro synchronizační signály, to se může dokonce změnit mezi 

jakýmikoli dvěma SF. 

Pro generování sekvence NPSS ve frekvenční doméně byla zvolena délka Zadoff-Chu25 11. 

Tato sekvence je konstantní, a tudíž nese žádné informace o buňce. Vysílá se v SF5 každého 

                                                           
25 Sekvence Zadoff – Chu (ZC), označovaná také jako sekvence Chu nebo Frank – Zadoff – Chu (FZC) 

sekvenceje matematická posloupnost v komplexní oblasti, která při aplikaci na signál umožňuje vznik 
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rádiového rámce, takže její příjem umožňuje UE určit hranici rámce. Sekvence NSSS je 

generována ze sekvence Zadoff-Chu ve frekvenční doméně s délkou 131, je binárně kódována a 

cyklicky posunuta v závislosti na počtu rádiových rámců. NCellID je další vstupní parametr, který 

lze odvodit ze sekvence. Stejně jako v LTE je definováno 504 hodnot PCI. NSSS jsou vysílány v 

posledním SF každého sudého rádiového rámce. 

Pro provoz in-band může být přenos NPSS a NSSS, stejně jako NPBCH popsaný v 

následující části, prováděn pouze na PRB, jak je uvedeno v tabulce Tab. 9. Nosná vybraná pro 

příjem těchto informací se nazývá „anchor carrier“. Při použití výše uvedené konstrukce nemůže 

UE zaměnit synchronizační signály NB se signály vysílanými systémem LTE. V důsledku toho 

nehrozí nebezpečí falešné detekce a UE s oběma technologiemi jsou automaticky směrována do 

správného frekvenčního rozsahu. 

5.2.4.4 Úzkopásmový fyzický vysílací kanál 

NPBCH obsahuje tzv. Narrowband Master Information Block (MIB-NB). MIB-NB má 34 bitů a 

je vysílán po dobu 640 ms, tj. 64 rádiových rámců. V něm jsou uvedeny následující informace: 

 4 bity označující nejvýznamnější bity (MSB) čísla systémového rámce (SFN), zbývající 

nejméně významné bity (LSB) jsou implicitně odvozeny od začátku MIB-NB, 

 2 bity označující dva LSB čísla hyperrámce, 

 4 bity pro plánování a velikost SIB1-NB, 

 5 bitů označení hodnoty systémových informací, 

 1 bit označující, zda je použito blokování přístupové třídy, 

 7 bitů označujících provozní režim s hodnotami specifickými pro daný režim, 

 11 náhradních bitů pro budoucí rozšíření (viz Obr. 30). 

 

Obr. 30 Mapování NPBCH do subrámců. 

                                                           

nového signálu s konstantní amplitudou. Když jsou na signál uloženy cyklicky posunuté verze sekvence 

Zadoff-Chu, výsledná sada signálů detekovaných v přijímači spolu nekorelovají. 

 

Jsou pojmenovány po Solomonovi A. Zadoffovi, Davidu C. Chu a Robertu L. Frankovi. 
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Po zpracování základního pásma fyzické vrstvy je výsledná MIB-NB rozdělena do 8 bloků. První 

blok je vysílán na prvním subrámci (SF0) a opakován v SF0 dalších 7 po sobě jdoucích rádiových 

rámců. V SF0 následujícího rádiového rámce se stejný postup provádí pro blok 2. Tento proces 

pokračuje, dokud není přenesena celá MIB-NB. Použitím SF0 pro všechny přenosy se zabrání 

tomu, aby došlo ke kolizi NPBCH srazil s potenciálním přenosem MBSFN na LTE, pokud je NB-

IoT nasazen jako in-band. Struktura SF NPBCH je znázorněna na obrázku Obr. 31. 

 

Obr. 31 Žlutou barvou je označeno obsazení NPBCH zdrojovými elementy, fialová 

označuje NRS a růžová CRS. 

Jak je vidět, symboly jsou mapovány kolem NRS a LTE CRS, kde se vždy předpokládá, že jsou 

definovány dva anténní porty pro NRS a 4 anténní porty pro CRS. Tento předpoklad je nezbytný, 

neboť UE získává skutečné informace o portu antény pouze z MIB-NB. Umístění referenčního 

signálu ve frekvenčním rozsahu je dáno NCellID poskytnutým NSSS. Přestože se NCellID může 

při provozu in-band lišit od PCI, jeho rozsah je omezen a ukazuje na stejná frekvenční umístění. 

Proto je cyklický posun CRS ve frekvenčním rozsahu pro UE známý. Opět jsou vynechány první 

3 symboly OFDM, aby se zabránilo možnému konfliktu s řídicím kanálem LTE. 

5.2.4.5 Vyhrazené kanály 

Principy řízení a sdíleného kanálu platí také pro NB-IoT, definující Narrowband Physical 

Downlink Control Channel (NPDCCH) a Narrowband Phsyical Downlink Shared Channel 

(NPDSCH). Ne všechny subrámce SF mohou být použity pro přenos vyhrazených downlink 

kanálů. V signalizaci RRC může být signalizována 10-ti nebo 40-ti bitová bitmapa indikující 

platný subrámec. Ta se periodicky opakuje. V případě, že subrámec není označen jako platný, je 

vyhrazený přenos v downlink kanálu odložen na další platný subrámec. 

5.2.4.6 Řídicí kanál NPDCCH 

NPDCCH označuje, pro které UE jsou data v NPDSCH, kde je najít a jak často se opakují. Jsou 

zde také poskytnuty UL granty, ukazující zdroje, které má UE použít pro datový přenos v uplinku. 

Rovněž jsou v NPDCCH také obsaženy další informace, jako je stránkování nebo aktualizace 

systémových informací. 
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Obr. 32 Zdrojové prvky použité NPDCCH (světle a tmavě zelená), LTE CRS (růžová) 

a NRS (modrá). Tento příklad ukozuje mapování pro provoz in-band a 

předpokládající jeden anténní port pro buňku LTE a dva anténní porty pro NB IoT.  

Zdrojové prvky použité pro NPDCCH jsou v Obr. 32 označeny zelenou barvou. Musí být 

mapovány kolem NRS zobrazeného modře a pro provoz in-band také kolem CRS (fialová). 

Parametr lNstart – velikost řídicí oblasti signalizovaná NB-SIB1, označuje počáteční symbol 

OFDM. Tímto způsobem lze zabránit konfliktu s řídícím kanálem LTE pro provoz in-band. Pro 

režimy v ochranném pásmu a samostatného provozu je velikost oblasti ve výchozím nastavení 

rovná nule, což poskytuje více zdrojových prvků pro NPDCCH. 

Na každém subrámci jsou definovány dva úzkopásmové prvky řídícího kanálu (NCCE), 

NCCE0 a NCCE1. Jsou označeny na obrázku Obr. 32 tmavě zelenou barvou (NCCE0) a světle 

zelenou barvou (NCCE1). Pro jejich použití jsou definovány dva formáty NPDCCH: 

 

 Formát NPDCCH 0 s jedním NCCE, což umožňuje umístění dvou z nich v rámci 

subrámce, 

 NPDCCH formát 1 s oběma NCCE. 

Aby UE našlo řídicí informace s rozumnou mírou složitosti dekódování, je NPDCCH seskupeno 

do následujících vyhledávacích prostorů: 

 společný vyhledávací prostor typu 1, používaný pro stránkování, 

 společný vyhledávací prostor typu 2, používaný pro náhodný přístup, 

 specifický vyhledávací prostor pro UE. 

Každý NPDCCH může být několikrát opakován s horním limitem určeným RRC26. Společný 

vyhledávací prostor typu 2 a vyhledávací prostor specifický pro UE navíc poskytuje RRC. Běžný 

vyhledávací prostor typu 1 je dán stránkovacími možnostmi subrámce. 

Každému UE je přiřazen odlišný dočasný identifikátor rádiové sítě RNTI27, jeden pro 

náhodný přístup (RA-RNTI), jeden pro stránkování (P-RNTI) a specifický identifikátor UE (C-

RNTI) definovaný v proceduře náhodného přístupu. Tyto identifikátory jsou implicitně uvedeny 

v CRDC NPDCCH. UE tedy musí hledat ve svém vyhledávacím prostoru pro tento RNTI, a pokud 

se najde, dekóduje NPDCCH. 

Ve verzi 13 jsou definovány tři formáty DCI28, formát DCI N0, N1 a N2 [39], viz Tab. 10. 

                                                           
26 RRC – Radio Resource Control 
27 Radio Network Temporary Identifier. V síti LTE existuje několik RNTI. 
28 Downlink Control Information 
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Tab. 10 Formáty DCI 

DCI Format SIze / bit Content 

N0 23 UL grant 

N1 23 NPDSCH scheduling 

RACH procedure initiated by NPDCCH order 

N2 15 Paging and direct indication 

Když UE přijímá NPDCCH, může rozlišit různé formáty následujícím způsobem:  

 DCI formát N2 je implicitně indikován tak, že CRC je zakódováno pomocí P-RNTI 

 pokud je CRC zakódován pomocí C-RNTI, pak první bit ve zprávě indikuje, zda je 

obsažen formát DCI N0 nebo N1 

 v případě, že je CRC zakódováno pomocí RA-RNTI, je obsahem omezený formát DCI 

N1 zahrnující pouze ta pole, která jsou vyžadována pro odpověď RACH. 

Ve formátech DCI N0 a N1 je zahrnuto plánovací zpoždění, tj. čas mezi koncem NPDCCH a 

začátkem NPDSCH nebo začátkem NPUSCH. Toto zpoždění je nejméně 5 subrámců pro 

NPDSCH a 8 subrámců pro NPUSCH. U přenosu downlink prostřednictvím formátu DCI N2 je 

plánovací zpoždění fixováno na 10 subrámců. 

5.2.4.7 Transportní kanál NPDSCH 

NPDSCH SF má stejnou strukturu jako NPDCCH zobrazené na obrázku Obr. 32. Začíná 

konfigurovatelným symbolem OFDM lNstart a je mapován okolo NRS a pro provoz in-band LTE 

CRS. lNstart je poskytován signalizací RRC pro provoz in-band, jinak je nulový. 

Je podporována maximální velikost transportního bloku (TBS) 680 bitů. Mapování 

transportního bloku zahrnuje NSF subrámec. Transportní blok se opakuje a poskytuje NRep 

identické kopie, za použití prokládání subrámců pro optimalizovaný příjem v UE. Obě hodnoty, 

NSF a NRep, jsou uvedeny v DCI. Výsledná sekvence subrámců je mapována na po sobě jdoucí 

SF NSF NRep definované pro NPDSCH. U downlink neexistuje žádné automatické potvrzení 

přenosu, eNB to pouze indikuje v DCI. Pokud k tomu dojde, UE vysílá potvrzení pomocí formátu 

NPUSCH2. V DCI je také uvedeno přidružené časování a pomocná nosná. 

Pro všechny provozní režimy existuje podpora více nosných, což znamená, že když je UE v 

připojeném stavu, lze použít jakoukoli nosnou. V klidovém stavu je UE na nosné NB-IoT, od 

kterého přijímalo synchronizační signály a vysílané informace, t.zn. na „anchor carrier“. Tam 

čeká tam na stránkování nebo zahájí přístup k mobilním datům či signalizaci, a to vysíláním 

preambule v přidružené nosné uplink poskytované v SIB2-NB. 

5.2.4.8 Přenos SIB1-NB 

SIB1-NB se přenáší přes NPDSCH. Má periodu 256 rádiových rámců a opakuje se 4-krát, 8-krát 

nebo 16-krát. Velikost transportního bloku a počet opakování je uveden v MIB-NB. Jsou možná 

opakování (4, 8 nebo 16) a jsou definovány 4 velikosti transportních bloků (208, 328, 440 a 680 

bitů). Rádiový rámec, od kterého začíná SIB1-NB, je určen počtem opakování a NCellID. SF4 se 

používá pro SIB1-NB ve všech rádiových rámcích vysílajících SIB1-NB. Jelikož jsou fixní i další 

parametry přenosu, není v řídicím kanálu potřeba žádná dodatečná indikace. 

Obsah SIB1-NB lze změnit pouze v každém období modifikace, které má délku 4096 

rádiových rámců, tj. 40,96 sekundy. To odpovídá 4 periodám SFN (Systém Frame Number), a 

proto jsou v MIB-NB uvedeny dva nejnižší bity čísla hyperframe. Pokud k takové úpravě dojde, 

je to indikováno v NPDCCH pomocí formátu DCI N2. 

Ačkoli zdroje SIB1-NB jsou odesílány přes NPDSCH, jsou i mapovány jako MIB-NB 

znázorněné na obrázku Obr. 31. Opět se vynechávají první 3 symboly OFDM. To je nutné, 

protože UE zná začátek mapování zdrojů z SIB1-NB, takže musí nejprve dekódovat tento SIB. 
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5.2.5 Uplink 
Uplink (UL) jsou dva fyzické kanály 

 NPUSCH, úzkopásmový fyzický uplink sdílený kanál 

 NPRACH, úzkopásmový fyzický kanál s náhodným přístupem a 

 DMRS (Demodulation Reference Signal) 

Spojení mezi fyzickými kanály a přidruženými přepravními kanály je znázorněno na následujícím 

obrázku Obr. 33. 

Transportní kanál

Fyzický kanál

 

Obr. 33 Mapování mezi fyzickými a transportními kanály v uplink.  

Kromě přenosu RACH (Random Access CHannel) jsou všechna data odesílána přes NPUSCH. 

To zahrnuje také řídicí informace uplink (UCI – Uplink Control Information), které jsou 

přenášeny v jiném formátu. V důsledku toho neexistuje ekvivalent PUCCH v LTE. 

5.2.5.1 Struktura slotu 

V UL se používá SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access), buď s roztečí 

subnosných 3,75 kHz nebo 15 kHz. eNB rozhodne, který z nich použije. Mřížka zdrojů pro uplink 

je stejná jako pro downlink, když se použije 15kHz vzdálenost subnosných, viz obrázek Obr. 26. 

Pro rozteč subnosných 3,75 kHz má zdrojová mřížka pro slot upravenou strukturu podle  

 

Obr. 34 Zdrojová mřížka pro subnosné s odstupem 3.75 kHz. K dispozici je 48 

subnosných pro šířku pásma 180 kHz.  
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Ve slotu je opět 7 symbolů OFDM. Podle principů OFDM má doba trvání symbolu pro rozestup 

subnosné 3,75 kHz čtyřnásobek doby trvání ve srovnání s 15 kHz, což má za následek délku slotu 

2 ms. 

5.2.5.2 Sdílený fyzický kanál uplink 

Na sdíleném fyzickém kanálu uplink NPUSCH jsou definovány dva formáty 

 NPUSCH formát 1 je pro data transportního kanálu UL přes UL-SCH, s transportními 

bloky ne většími než 1 000 bitů, 

 NPUSCH formát 2 nese řídicí informace UL (UCI), které jsou ve verzi 13 omezeny na 

potvrzení DL přenosu. 

Nejmenší jednotkou pro mapování transportního bloku je zdrojová jednotka (RU). Její definice 

závisí na formátu PUSCH a rozteči subnosných. 

Pro NPUSCH formát 1 a odstup subnosných 3,75 kHz se RU skládá z jedné subnosné v 

daném frekvenčním rozsahu a 16-ti slotů v časovém rrámci, tj. RU má délku 32 ms. Při odstupu 

nosných kmitočtů 15 kHz existují 4 možnosti, jak uvádí tabulka  

Tab. 11 Trvání rámce podle počtu nosných a počtu slotů 

Počet subnosných Počet slotů Trvání RU 

1 16 8 ms 

3 8 4 ms 

6 4 2 ms 

12 2 1 ms 

U formátu NPUSCH 2 se RU vždy skládá z jedné subnosné s délkou 4 slotů. V důsledku toho má 

pro rozteč subnosných 3,75 kHz RU trvání 8 ms a pro rozteč subnosných 15 kHz pak 2 ms. U 

formátu NPUSCH 2 je modulační schéma vždy BPSK29. Povolené modulace pro formát 

NPUSCH 1 závisí na vybraném RU – pro RU s jedním pomocným nosičem lze použít BPSK ne 

nebo QPSK, u všech ostatních RU se použije QPSK30. 

Povolení pro přenos UL-SCH je indikováno v NPDCCH prostřednictvím formátu DCI N0. 

V tomto DCI je uveden čas zahájení NPUSCH, počet opakování, počet RU použitých pro jeden 

transportní blok a počet pomocných nosných včetně jejich polohy ve frekvenčním pásmu. Rovněž 

je obsažen index MCS, který poskytuje modulační schéma pro jednu subnosnou RU, a navíc, 

spolu s počtem RU, i velikost transportního bloku. 

Nakonec je časový signál vytvořen aplikací inverzní Fourierovy transformace a cyklickým 

prefixem (CP). Pro rozteč subnosných 15kHz je tento prefix CP stejný jako pro LTE používající 

normální CP, zatímco pro 3,75kHz je to 256 entit, což odpovídá 8,3 μs. V druhém případě zůstává 

část 2304 entit (75 μs) na konci každého slotu je prázdných, což se používá jako ochranný interval. 

Pro provoz in-band lze tento ochranný interval použít k přenosu SRS31 v systému LTE. Na rozdíl 

od přenosu downlink, kde lze nastavit, zda má být přenos potvrzen, je k tomuto kanálu vždy 

přidělené potvrzení downlink. 

5.2.5.3 Referenční signály 

V UL je definován demodulační referenční signál (DMRS). Je multiplexován s daty, takže se 

přenáší pouze v RU, které obsahují datový přenos. Pro UL není definován žádný MIMO32 přenos, 

proto všechny přenosy používají jeden anténní port. V závislosti na formátu NPUSCH se DMRS 

                                                           
29 Binary Phase Shift Keying 
30 Quadrature Phase Shift Keying 
31 LTE SRS (Sounding Reference Signal) v kanálu uplink je referenční signál vyslaný UE, používaný pro 

evaluaci kvality cesty uplink a odpovídajícího časování. 
32 Multiple In Multiple Out – technologie přenosu za pomoci více antén. 
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přenáší v jednom nebo třech symbolech SC-FDMA na slot. U formátu NPUSCH 1 se jedná o 

symboly označené červeně na obrázku Obr. 35. 

 

Obr. 35 Zdrojové prvky použité pro demodulaci referenčního signálu ve formátu NPUSCH 

format 1. Jedná se o příklad RU s obsazením 6-ti subnosnými s odstupem 15 kHz. 

Jak je vidět na tomto obrázku, symboly SC-FDM pro přenos DMRS závisí na rozteči pomocných 

nosných. To platí také pro NPUSCH formát 2 zobrazený na Obr. 36. 

 

Obr. 36 Zdrojové prvky pro demodulaci referenčního signálu NPUSCH format 2. 

V tomto případě obecně RU obsadí pouze jednu subnosnou..  

Symboly DMRS jsou konstruovány ze základní sekvence vynásobené fázovým faktorem. Mají 

stejnou modulaci jako přidružená data. U NPUSCH format 2 jsou symboly DMRS rozmítnuty 

s použitím stejné ortogonální sekvence, jaká je definována pro formáty LTE PUCCH. 

5.2.6 Kanál s náhodným přístupem 

V kanálu náhodného přístupu NPRACH se nejdříve přenáší preambule a přidružená procedura 

náhodného přístupu může být použita k signalizaci přítomnosti UE do buňky s tím, že UE chce 

získat přístup. 

Preambule je založena na skupinách symbolů na jedné subnosné. Každá skupina symbolů má 

cyklický prefix (CP) následovaný 5 symboly. Následující struktura na Obr. 37 ukazuje tuto 

sekvenci. 

 

Obr. 37 Skupina symbolů v preambuli..  

Jsou definovány dva formáty preambule – formát 0 a formát 1, které se liší délkou CP. Pět 

následujících symbolů má dobu trvání TSEQ = 1,333 ms, doplněnou CP TCP v délce 67 μs pro 

formát 0 a v délce 267 μs pro formát 1, což dává celkovou délku 1,4 ms, respektive 1,6 ms. 

Použitý formát preambule je vysílán v systémových informacích. 

Preambule sama se skládá ze 4 skupin symbolů přenášených bez mezer. Každá skupina 

symbolů se přenáší pomocí jiné subnosné. Frekvenční přeskoky jsou omezeny na souvislou 

množinu 12-ti nosných. V závislosti na úrovni pokrytí může buňka indikovat, že UE bude 

opakovat preambule 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 nebo 128krát, s použitím stejného vysílacího výkonu 

při každém opakování. 
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Zdroje NPRACH jsou poskytovány pro každou skupinu CE samostatně. Obsahují přiřazení 

časových a frekvenčních zdrojů a vyskytují se periodicky, přičemž je možné konfigurovat 

periodicitu NPRACH mezi 40 ms a 2,56 s. Čas počátku v rámci celé periody je uveden v 

systémových informacích. Počet opakování a formát preambule samy určují její konec. 

V daném frekvenčním pásmu se použije odstup pomocných nosných 3,75 kHz. Zdroje 

NPRACH zabírají souvislou sadu 12, 24, 36 nebo 48 subnosných a jsou umístěny v rámci 

diskrétní sady pásem subnosných. V závislosti na konfiguraci buňky mohou být prostředky dále 

rozděleny na zdroje používané UE podporujícími multi-tónový přenos pro msg3 a UE, které jej 

nepodporují. 

Obrázek Obr. 38 ukazuje příklad preambule opakované alespoň 4-krát. Každý modrý 

obdélník popisuje jednu skupinu symbolů preambule, jak je znázorněno na obrázku Obr. 37, a 

proto se opakování preambule skládá ze čtyř obdélníků.  

 

Obr. 38 Sekvence preambule ve frekvenčním rozsahu mezi subnosnými 12 a 23.  

UE vybere ze dvanácti možností dílčí subnosnou pro přenos první skupiny symbolů preambule, 

pokud ji neposkytuje eNB pro případ objednaného přenosu preambule. Další 3 skupiny symbolů 

jsou určeny algoritmem, který závisí pouze na umístění první skupiny symbolů. Pro výběr 

subnosné první skupiny symbolů a dalšího opakování se použije pseudonáhodné přeskakování, 

kde se použije jako vstup NCellID a číslo opakování. Výběr nosné následující skupiny symbolů 

opět závisí pouze na tomto výsledku. 

Algoritmus přeskakování kmitočtu je navržen tak, že různé výběry první pomocné nosné 

vlny vedou ke schématům, která se nikdy nepřekrývají. Sekvence preambule je postavena na 

sekvenci Zadoff-Chu, která závisí na umístění subnosné. Modulace a konverze na nosnou 

frekvenci se provádí stejným způsobem jako u LTE. 

5.2.7 Řízení výkonu 

Řízení výkonu je nezbytné z hlediska udržení nízké spotřeby UE. Není třeba vysílat s velkým 

výkonem tam, kde je možno dosáhnout stejné kvality spojení s nižším výkonem a tedy i nižší 

spotřebou. 

5.2.7.1 Uplink 

V UL závisí vysílaný výkon na kombinaci parametrů specifických pro buňku a vybraných 

naměřených parametrů RU a UE [40]. V případě, že existují maximálně 2 opakování, je výkon 

ve slotu dán vztahem 
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𝑃𝑁𝑃𝑈𝑆𝐶𝐻,𝑐(𝑖) = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑃𝐶𝑀𝐴𝑋,𝑐(𝑖)

10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (𝑀𝑁𝑃𝑈𝑆𝐶𝐻,𝑐(𝑖)) + 𝑃𝑂𝑁𝑃𝑈𝑆𝐶𝐻 ,𝑐(𝑗) + 𝛼𝑐(𝑗) ∙ 𝑃𝐿𝑐
} R- 15 

Pokud existují více než dvě opakování, je přenosový výkon obecně dán PCMAX, c(i), kde 

PCMAX, c(i) je maximální vysílací výkon pro buňku na slotu i. U výše uvedené konstrukce nesmí 

přenášený výkon nikdy překročit tuto prahovou hodnotu. MNPUSCH,c závisí na šířce pásma 

vybrané RU, odstupu subnosné a PO_NPUSCH, což je kombinace různých parametrů 

signalizovaných RRC. Ty závisí na tom, zda je transportní blok pro data UL-SCH (j = 1) nebo 

pro RACH zprávu (j = 2). PLc je ztráta přenosovým útlumem odhadovaná UE. Tento faktor je 

vážen pomocí αc (j), které pro formát NPUSCH 1 poskytuje RRC, jinak se použije pevná hodnota 

1. Jinými slovy, tento faktor udává, jak velký útlum přenosové cesty bude kompenzován. 

5.2.7.2 Downlink 

Přenosový výkon DL označuje přenosový výkon NRS. Jeho hodnota je indikována UE za účelem 

odhadu ztráty cesty. Je konstantní pro všechny prvky zdroje nesoucí NRS a všechny SF. U 

NPBCH, NPDCCH a NPDSCH závisí vysílací výkon na přenosovém schématu. Pokud je použit 

pouze jeden anténní port, je výkon stejný jako u NRS, jinak je snížen o 3dB. 

Zvláštní případ nastane, pokud se použije provozní režim in-band a stejná hodnota PCI je 

nastavena na hodnotu „true“. Poté může eNB dodatečně signalizovat poměr výkonu NRS k 

výkonu CRS, což umožňuje UE použít CRS také pro odhad kanálu. 

5.2.8 Přístupová metoda k buňkám NB-IoT 

Když UE přistupuje k buňce, řídí se stejným principem jako pro LTE: Nejprve prohledá buňku 

na vhodné frekvenci, načte související informace SIB a zahájí proceduru náhodného přístupu k 

navázání spojení RRC. Zároveň se registruje do základní sítě přes vrstvu NAS, pokud již není 

registrace provedena. Poté, co se UE vrátí do stavu RRC_IDLE, může buď znovu použít 

proceduru náhodného přístupu, pokud má k odeslání data, nebo čeká, dokud nebude vyvolán. 

5.2.8.1 Protokolový zásobník a signalizace 

Obecným principem pro protokolové vrstvy je začít s protokoly LTE, omezit je na minimum a 

podle potřeby je doplnit pro NB-IoT. Tímto způsobem jsou osvědčené struktury a postupy znovu 

použity a je zabráněno režii plynoucí z nevyužitých funkcí LTE. V důsledku toho lze technologii 

NB-IoT považovat za nové radiové rozhraní z hlediska protokolového zásobníku, přičemž je 

postavena na již zavedeném základu. 

Jedním z jejích příkladů je nosná struktura. Signalizační rádiový kanál je částečně znovu 

použit z LTE. Existuje SRB0 pro zprávy RRC přenášené přes logický kanál CCCH a SRB1 pro 

zprávy RRC a zprávy NAS pomocí logického kanálu DCCH. Neexistuje však žádný SRB2.  

Kromě toho je definován nový signalizační rádiový kanál SRB1bis. Je implicitně 

konfigurován pomocí SRB1, avšak bez PDCP. Tento kanál přebírá roli SRB1, dokud není 

aktivováno zabezpečení. Pak se SRB1bis již nepoužívá. To také znamená, že pro optimalizaci 

Control Plane CIoT EPS se používá pouze SRB1bis, protože v tomto režimu není žádná aktivace 

zabezpečení. 

Protokolové zásobníky jsou stejné jako u LTE s funkcemi optimalizovanými pro NB-IoT viz 

Obr. 39. 
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Obr. 39 Protokolový zásobník pro NB IoT.  

5.2.8.2 Systémové informace 

Stejně jako v LTE se systémové informace používají k vysílání informací, které jsou platné pro 

všechna UE v buňce. Jelikož informace o vysílacím systému jsou náročné na svoji režii a zvyšují 

spotřebu energie UE, jsou u NB IoT omezeny na minimum, a to jako ve svém objemu tak i v 

četnosti výskytu. 

Je definována sada systémových informačních bloků (SIB), což je podmnožina SIB 

definovaných pro LTE. Tyto bloky jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 12. 

Tab. 12 Typy SIB 

Systémový informační blok 

(SIB) 

Obsah 

MIB-NB Základní informace nutné k přijetí dalších systémových informací 

SIBType1-NB Přístup k buňce a její výběr, rozvrh dalších SIB 

SIBType2-NB Informace o konfiguraci radiových zdrojů 

SIBType3-NB Informace o re-selekci buňky, vnitřní a vnější frekvence 

SIBType4-NB Informace o sousedních buňkách vztahující se k re-selekci vnitřních 

frekvencí 

SIBType5-NB Informace o sousedních buňkách vztahující se k re-selekci vnějších 

frekvencí 

SIBType14-NB Další parametry 

SIBType16-NB Informace vztahující se k času GPS a UTC 

SIB uvedené v Tab. 12 jsou označeny příponou NB. Každá z těchto SIB je definována s 

upravenou sadou informačních prvků, avšak typ obsahu je stejný jako v LTE, např. SIB16-NB 

popisuje časové informace. UE výhradně používají tyto SIB a ignorují ty z LTE, a to i v případě 

provozu in-band. Pro UE je vždy povinné mít platnou verzi MIB-NB, SIB1-NB a SIB2NB 

prostřednictvím SIB5-NB. Ostatní musí být platné, pokud je pro jejich provoz vyžadována jejich 

funkčnost. Například pokud je blokování přístupu (AB) indikováno v MIB-NB, musí mít UE 

platný SIB14-NB. 

Postup získání a změny systémových informací se použije pouze ve stavu RRC_IDLE. 

Neočekává se, že UE bude číst informace SIB, když je ve stavu RRC_CONNECTED. Pokud 

dojde ke změně, je UE informováno buď stránkováním, nebo přímou indikací. ENB může také 

uvolnit UE do stavu RRC_IDLE za účelem získání upravených systémových informací. 

5.2.8.3 Plánování 

MIB-NB a SIB1-NB se přenášejí, jak je uvedeno výše. Plánování přístupu ke zbývajícím 

informacím SIB se provádí analogickým způsobem jako v LTE – zprávy SIB-NB jsou seskupeny 
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do zpráv SI, které jsou poté přenášeny v samostatných SI-oknech. Okna SI různých zpráv SI se 

nepřekrývají. Jejich délka je uvedena v SIB1-NB a je stejná pro všechny okna SI. Maximální 

velikost každé zprávy SIB a SI je 680 bitů. 

V rámci okna SI jsou zprávy SI odesílány přes 2 nebo 8 po sobě jdoucích platných DL SF, a 

to v závislosti na velikosti jejich transportního bloku, a mohou být opakovány několikrát. 

Informace o plánování jsou uvedeny v SIB1-NB, v důsledku čehož není žádná indikace v 

NPDCCH nutná a není nutná žádná SI-RNTI. 

5.2.8.4 Oznámení o změně 

Jak již bylo zmíněno dříve, systémové informace se mohou měnit pouze na časových hranicích v 

období modifikace a jsou označeny vyzývací zprávou. Výjimkou je změna blokování přístupu 

(AB) indikovaná prostřednictvím SIB14-NB; tato informace může být změněna v kterémkoli 

daném okamžiku. Důvodem této výjimky je, že může být nutné změnit parametry AB v mnohem 

kratším časovém měřítku. SIB16-NB samozřejmě není označen vyzývacím oznámením, protože 

pravidelně mění svůj obsah. 

Dalším způsobem, jak označit změny v SIB1-NB nebo v SI zprávách, je koncept hodnotové 

značky. Přidružené pole systemInfoValueTag je obsaženo v MIB-NB. Tento koncept se používá 

pro UE vracející se z místa mimo pokrytí zpět do pokrytí a pro návrat z delšího cyklu DRX. V 

těchto případech, kdy UE nemohlo přijmout vyzývací zprávu, zkontroluje hodnotovou značku. 

Pokud došlo ke změnám SIB, došlo i ke změně hodnotové značky. UE však musí stejně číst 

systémové informace, pokud bylo mimo pokrytí po dobu delší než 24 hodin. 

5.2.8.5 Shrnutí akvizice SIB 

UE nejprve získá NCellID od NSSS. Přečtením schedulingInfoSIB1 v MIB-NB zná velikost 

SIB1-NB a počet opakování a může odvodit jeho výchozí pozici. V SIB1 je uvedeno umístění 

ostatních zpráv SIB-NB. A konečně, s pomocí dvou nejnižších bitů počtu hyperframů získaných 

z MIB-NB, UE ví, kdy zkontrolovat aktualizaci SIB, pokud je změna SIB indikována buď 

značkou s upravenou hodnotou, nebo stránkováním. 

5.2.9 Výběr a mobilita buněk 

NB-IoT je navrženo pro občasné a krátké zprávy mezi UE a sítí. Předpokládá se, že si UE může 

vyměňovat tyto zprávy, když jsou obsluhovány z jedné buňky, proto není potřeba postup 

předávání během RRC_CONNECTED. Pokud by byla taková změna buňky požadována, UE 

nejprve přejde do stavu RRC_IDLE a znovu v něm vybere jinou buňku. 

Pro stav RRC_IDLE je definována opětovná selekce buněk jak pro  vnitřní frekvence, tak 

pro vnější frekvence buňky [41]. Vnitřní frekvencí zde označujeme nosnou 180kHz, což znamená, 

že i když se v operaci uvnitř pásma stejné LTE nosné používají dvě nosné, stále se to označuje 

jako opětovný výběr vnitřní frekvence. 

Aby bylo možné najít buňku, UE nejprve změří přijímaný výkon a kvalitu NRS. Tyto 

hodnoty jsou poté porovnány s prahovými hodnotami specifickými pro buňky, které poskytuje 

SIB-NB. S-kritéria uvádějí, že pokud jsou obě hodnoty nad těmito prahovými hodnotami, UE se 

považuje za pokryté v této buňce. V závislosti na přijatém výkonu NRS může být nutné, aby UE 

zahájilo opětovný výběr buňky. UE porovnává tento výkon s prahovou hodnotou pro opětovný 

výběr, která se může lišit pro případ vnitřních a vnějších frekvencí. Všechny požadované 

parametry jsou přijímány z obslužné buňky, není tedy třeba číst SIB-NB z jiných buněk. 

Mezi všechny buňky splňující S-kritéria řadí UE buňky vzhledem k přebytku energie nad 

jinou prahovou hodnotu. V tomto procesu je přidána hystereze, aby se zabránilo příliš častému 

opětovnému výběru buněk, a také může být pro vnitřní frekvence použit offset pro konkrétní 

buňku. Na rozdíl od LTE neexistují žádné priority pro různé frekvence. Nakonec UE vybere 

buňku s nejvyšším hodnocením, ze které může přijímat běžnou službu. 

Když UE opustí RRC_CONNECTED, nemusí nutně vybrat stejnou nosnou, aby našel buňku, 

ve které může spočinout. Zpráva RRCConnectionRelease může označovat frekvenci, na které se 
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UE nejprve pokusí najít vhodnou buňku. Pouze pokud UE nenajde vhodnou buňku na této 

frekvenci, může se také pokusit najít jednu na různých frekvencích. 

5.2.9.1 Procedura s náhodným přístupem 

Procedura RACH má stejný charakter toku zpráv jako pro LTE, avšak s různými parametry [42] 

 

Obr. 40 Výměna zpráv během procedury RACH. Každá z těchto zpráv je opakována 

s ohledem na úroveň pokrytí UE.  

U NB-IoT je postup RACH vždy založen na předpokládané kolizi a začíná přenosem preambule, 

tak jak je uvedeno dříve. Po odpovědi z eNB se předá připravená zpráva, msg3, s ohledem na 

řešení případné kolize. Zpráva o řešení kolize je nakonec vyslána do UE za účelem indikace 

úspěšného dokončení procedury RACH. 

Po přenosu preambule UE nejprve vypočítá svoji RA-RNTI z vysílacího času. Následovně 

vyhledá v PDCCH formát DCI N1 kódovaný s RA-RNTI, ve kterém je indikována zpráva 

Random Access Response. UE očekává tuto zprávu v okně odpovědí, které začíná 3 SF za SF 

poslední preambule a má délku závislou na CE  a uvedenou v SIB2-NB. 

Pokud nebyl přenos preambule úspěšný, tj. nebyla přijata potvrzovací zpráva Random Access 

Response (RAR), vyšle UE další preambuli. To se děje až do dosažení maximálního počtu 

odeslání, který opět závisí na hodnotě v CE. V případě, že je tohoto maximálního počtu dosaženo 

bez úspěchu, UE postupuje na další úroveň CE, pokud je tato úroveň nakonfigurována. Pokud je 

dosažen celkový počet pokusů o přístup, je RRC hlášeno selhání. 

Současně s RAR získává UE dočasného povel C-RNTI. Tím se docílí, že následující msg3 

je již časově zarovnaný, což je nezbytné pro přenos přes NPUSCH. Dále RAR poskytuje UL 

povolení pro odeslání msg3, obsahující všechna relevantní data pro přenos msg3. Zbývající 

procedura se provádí podobně jako v LTE, tj. UE odešle identifikaci a po přijetí rozhodnutí o 

shodě indikující tuto identifikaci je procedura náhodného přístupu úspěšně dokončena. 

5.2.9.2 Řízení připojení 

Se systémem, který nepodporuje handover je stavový model RRC docela jednoduchým (viz Obr. 

41). 
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Obr. 41 Model přechodu stavů RRC.  

Stejně jako v LTE existují pouze dva stavy, RRC_IDLE a RRC_CONNECTED. Neexistují však 

žádné přechody do přidružených stavů UTRA a GSM, protože handover do těchto technologií 

není podporováno. Rovněž neexistuje handover LTE, protože LTE je považováno za jiný RAT. 

5.2.9.3 Navázání připojení RRC 

Zřízení připojení RRC používá stejný tok zpráv jako v systému LTE – viz Obr. 42.  

 

Obr. 42 Založení spojení RRC. Tok zpráv je stejný jako v LTE, ale obsah je jiný.  

Pomocí RRCConnectionRequest UE naznačuje, že se chce připojit k síti a za jakým účelem. Tato 

postup je omezen na signalizaci z mobilních zařízení, data z mobilních zařízení, ukončení 

mobilního přístupu a pro alarmy. 

Neexistuje žádný důvod založení spojení pro přenos dat tolerantních ke zpoždění, protože v 

NB-IoT se předpokládá, že veškerý provoz je tolerantní ke zpoždění. Kromě požadavku na 

spojení UE také naznačuje svou schopnost podporovat multi-tónový provoz a podporu více 

nosných. Ačkoli jsou schopnosti obecně signalizovány ve vlastní proceduře musí být 

signalizovány již zde, aby je eNB mohla použít pro následující UL povolení v tomto postupu. 

Na základě zprávy RRCConnectionSetup poskytuje eNB konfiguraci signalizačního rádiové 

nosné (SRB1), až dvou datových rádiových nosných (DRB) a příslušných protokolů. Nakonec ve 

zprávě RRCConnectionSetupComplete UE uvede svou vybranou PLMN a MME a může zařadit 

první zprávu NAS. Poté, co je připojení optimalizováno na User Plane CIoT EPS, postupy 

zabezpečení a rekonfigurace připojení RRC se provádějí stejným způsobem jako u LTE s 

funkcemi omezenými na NB-IoT. Pro tento případ je definován také postup obnovení připojení 

RRC. Pro optimalizaci Control Plane CIoT EPS se tyto postupy nepoužívají. 

Když eNB uvolní připojení, může také pozastavit práci UE. V tomto případě UE přechází do 

stavu RRC_IDLE a ukládá aktuální kontext AS. Může však i pokračovat později ve stavu 

RRC_CONNECTED s tímto kontextem. Rádiová nosná se nastaví automaticky a zabezpečení se 

aktivuje pomocí aktualizovaných klíčů. Kromě toho mohou být změněny části kontextu AS. To 

šetří značné režijní náklady na režii malých datových paketů. 

Obnovení připojení RRC je znázorněno na následujícím obrázku Obr. 43. 
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Obr. 43 RRC žádost o obnovu spojení akceptována eNB.  

Požadavek na obnovení může být použit pouze v případě, že je UE konfigurováno pro 

optimalizaci EPS User Plane CIoT EPS a je nakonfigurováno s alespoň jedním DRB. Po přijetí 

RRCConnectionResumeRequest eNB rozhodne, zda tento požadavek přijímá, nebo zda má být 

spuštěno běžné nastavení připojení RRC. Pokud eNB nepřijme požadavek na obnovení, přepne 

se zpět na požadavek na připojení – viz Obr. 44. 

 

Obr. 44 RRC žádost o obnovu spojení nebyl akceptována eNB. 

V tomto případě UE uvolní uložený AS kontext a již není možné ho obnovit pro pozdější 

připojení. Když eNB v MIB-NB indikuje, že přístup podléhá blokování přístupové třídy a vysílá 

SIB14-NB, musí UE nejprve provést kontrolu blokování přístupu, když chce spojení pro mobilní 

signalizaci nebo data, než se pokusí navázat nebo obnovit připojení RRC. Komerčně dostupná 

UE mají třídu přístupu od 0 do 9. V SIB14-NB je přidružená bitmapa obsahující jeden bit pro 

každou třídu přístupu. Pokud je bit přidružený k přístupové třídě nastaven, je přístup k této buňce 

blokován. UE poté musí počkat na aktualizaci SIB14-NB, aby znovu zkontrolovalo skutečný stav 

blokování. Tato kontrola blokování přístupu může být u některých specifických dat vynechána v 

závislosti na nastavení SIB14-NB. 

Pokud je žádost o připojení nebo žádost o obnovení zamítnuta, např. protože již nejsou k 

dispozici žádné volné zdroje, eNB místo toho odpoví RRCConnectionReject. Poté musí UE čekat 

po dobu určenou ve zprávě o odmítnutí. Tímto způsobem může eNB zabránit nadměrnému 

přetížení, když z jakéhokoli důvodu zahájí příliš mnoho UE připojení k síti současně. Pokud je 

odmítnutí určeno pro postup obnovení spojení, indikuje eNB zda bude aktuální kontext UE 

uvolněn nebo uchován dále uložen pro následující požadavek na obnovení. 

5.2.9.4 Uvolnění připojení RRC 

Uvolnění připojení RRC je iniciováno eNB a je znázorněno na obrázku Obr. 45.  
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Obr. 45 Uvolnění spojení RRC; vždy iniciováno eNB.  

Pro optimalizaci User Plane CIoT EPS může eNB pozastavit spojení s příznakem „rrcSuspend“. 

V tomto případě UE ukládá kontext AS a může požadovat obnovení připojení RRC, jak je 

popsáno výše, jinak je kontext AS odstraněn a UE může získat další připojení RRC pouze pomocí 

kompletního nastavení připojení RRC. Po dokončení tohoto postupu vstoupí UE do stavu 

RRC_IDLE. 

5.2.9.5 Přenos vlastností UE 

Když se UE připojí k síti, eNB neví základní informace o UE neví, které z volitelných funkcí 

podporuje. Aby bylo možno získat tyto informace, je definován proces přenosu vlastností UE, 

který je znázorněn na obrázku Obr. 46. 

 

Obr. 46 Schéma přenosu vlastností UE.  

Přenos vlastností UE je vždy iniciován eNB, protože UE nemůže vědět, zda eNB má tyto 

informace již ze sítě nebo z předchozí relace. Mezi tyto funkce patří např. verze, na které je UE 

postaveno, kategorie UE, seznam podporovaných pásem a schopnost nastavit více nosných. 

Kromě toho může UE indikovat, zda podporuje provoz s více nosnými a přenos s multi-tone v 

UL. Může být také obsažen maximální počet relací kontextu RoHC a podporované profily. 

Tato zpráva je obvykle podstatně menší než odpovídající zpráva LTE, protože jsou 

vynechány všechny funkce LTE, které nejsou podporovány v NB-IoT. 

5.2.10 Výzvy - pagings 

Výzev se používá ke spuštění připojení RRC a k označení změny v systémových informacích pro 

UE v režimu RRC_IDLE. Výzva se odesílá přes NPDSCH a může obsahovat seznam UE, která 

se mají být vyzvány, a informace, zda je výzva je pro nastavení připojení nebo zda se změnily 

systémové informace. Každé UE, které najde své ID v tomto seznamu, předá informaci své vrstvě, 

která je vyzývána, a může následně obdržet příkaz k inicializaci připojení RRC. Pokud se 

systémové informace změnily, UE začne číst SIB1-NB a může odtud získat informace, které SIB 

musí být znovu načteny. 

UE ve stavu RRC_IDLE sleduje pouze některé SF s ohledem na výzvy v rámci podmnožiny 

rádiových rámců. Pokud se použije opakování pro zvýšení pokrytí, PO (Paging Occasions) 

odkazuje na první přenos v rámci opakování. PF (Paging Frames) a PO jsou určeny z cyklu DRX 

poskytovaného v SIB2-NB a IMSI poskytovaného čipem USIM. DRX je přerušovaný příjem 

řídicího kanálu DL, který slouží k prodloužení životnosti baterie. Jsou podporovány cykly 

rádiových rámců 128, 256, 512 a 1024, což odpovídá časovému intervalu mezi 1,28 s a 10,24 s. 
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Vzhledem k tomu, že algoritmus pro stanovení PF a PO závisí také na IMSI, různé UE mají 

různé příležitosti k výzvám, které jsou rovnoměrně rozloženy v čase. Je dostatečné, aby UE 

monitorovalo jednu příležitost k výzvám v rámci cyklu DRX, pokud je v ní několik příležitostí k 

výzvám, pak se opakuje v každé z nich. 

Koncept rozšířeného DRX (eDRX) lze použít také pro NB-IoT. To se provádí pomocí 

hyperrámců. Pokud je podporována karta eDRX, může být časový interval, ve kterém UE 

nemonitoruje výzvy, značně prodloužen, a to až na téměř 3 hodiny. Odpovídajícím způsobem 

musí UE vědět, na které HFN a na jakém časovém intervalu v rámci této HFN, časového okna 

výzev (PTW), musí výzvy monitorovat. PTW je definován počátečním a koncovým SFN. V rámci 

PTW se stanovení PF a PO provádí stejným způsobem jako u nerozšířeného DRX. 

5.2.11 Přenos dat v NB IoT 

V zásadě existují dva způsoby přenosu dat 

 optimalizace Control Plane CIoT EPS a  

 optimalizace User Plane CIoT EPS.  

MME pak stanoví podporu pro každou z těchto optimalizací. U dat pocházejících z mobilního 

zařízení si může UE vybrat mezi podporovanými možnostmi. U mobilně ukončených dat MME 

zvolí optimalizaci a může brát v úvahu preference UE, které jsou signalizována síti v proceduře 

připojení. 

5.2.11.1 Optimalizace Control Plane CIoT EPS  

Pro optimalizaci Control Plane CIoT EPS se výměna dat mezi UE a eNB provádí na úrovni RRC. 

V DL mohou být datové pakety přenášeny ve zprávě RRCConnectionSetup nebo v UL ve zprávě 

RRCConnectionSetupComplete. Pokud to není dostatečné, může přenos dat pokračovat pomocí 

dvou zpráv DLInformationTransfer a ULInformationTransfer viz 

 

Obr. 47 Dedikovaný přenos informace NAS mezi UE a eNB.  

Ve všech těchto zprávách je obsaženo pole obsahující informace o NAS, které v tomto případě 

odpovídá datovým paketům NB-IoT. V důsledku toho je transparentní pro eNB a RRC UE 

předává obsah přijatého DLInformationTransfer přímo do příslušné horní vrstvy. Mezi eNB a 

MME se zasílá dedicatedInfoNAS prostřednictvím rozhraní S1-MME. 

U této metody přenosu dat se nepoužije zabezpečení na úrovni AS. Jelikož také neexistuje 

žádná rekonfigurace připojení RRC, může se okamžitě spustit po nebo během nastavení připojení 

RRC nebo v postupu obnovení. Připojení RRC musí být následně ukončeno po uvolnění připojení 

RRC. 

5.2.11.2 Optimalizace User Plane CIoT EPS 
V optimalizaci User Plane CIoT EPS se optimalizační data přenášejí přes konvenční 

uživatelskou rovinu po síti, tj. ENB předává data do S-GW nebo je přijímá z tohoto uzlu. Aby se 

zachovala jednoduchost UE, lze současně konfigurovat pouze jeden nebo dva DRB. 
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Je třeba rozlišit dva případy 

 když bylo uvolněno předchozí připojení RRC s uvedením možné operace obnovení, 

může být připojení požadováno jako postup obnovení, tak jak je znázorněno na obrázku 

Obr. 44. Pokud je tento postup obnovení úspěšný, je zajištěno zabezpečení pomocí 

aktualizovaných klíčů a rádiový nosič je nastaven jako v předchozím připojení.  

 pokud neexistovalo žádné předchozí spojení s indikací obnovení, nebo pokud eNB 

požadavek na obnovení nepřijal, musí být vytvořena bezpečnostní a rádiová nosná. 

5.2.11.3 Navázání a konfigurace datového připojení 

Po navázání připojení RRC, jak je znázorněno na obrázku Obr. 42 nebo na obrázku Obr. 44, je 

prvním krokem vytvoření zabezpečení na úrovni AS. To se provádí pomocí počáteční aktivace 

zabezpečení – viz Obr. 48. 

 

Obr. 48 Nastavení úrovně zabezpečení AS.  

Ve zprávě SecurityModeCommand poskytuje eNB UE šifrovací algoritmus, který se má použít 

na SRB1 a DRB, a algoritmus ochrany integrity k ochraně SRB1. Všechny algoritmy definované 

pro LTE jsou také zahrnuty v NB-IoT. Po této zprávě se SRB1bis automaticky změní na SRB1, 

který se používá pro následující řídicí zprávy. Po aktivaci zabezpečení jsou DRB nastaveny 

pomocí procedury rekonfigurace připojení RRC 

 

Obr. 49 Rekonfigurační procedura RRC.  

Ve zprávě o rekonfiguraci poskytuje eNB UE rádiovou nosnou, včetně konfigurace RLC a 

logických kanálů. Ta zahrnuje prioritu používanou k vyvážení přenosu dat podle skutečných 

požadavků. PDCP je nakonfigurován pro DRB, protože SRB používá pouze výchozí hodnoty. 

V konfiguraci MAC je k dispozici konfigurace pro zprávu o stavu vyrovnávací paměti (BSR), 

žádost o plánování (SR), časové zarovnání a DRX. Nakonec fyzická konfigurace poskytuje 

nezbytné parametry pro mapování dat na sloty a frekvence. 

5.2.11.4 Konfigurace více nosných 

RRCConnectionReconfiguration může obsahovat nastavení pro další nosnou v UL a DL, která 

nebude „anchor carrier“. Pokud je v DL poskytnuta další nosná, UE musí přijímat všechna data 

na této frekvenci. To vylučuje synchronizaci, informace o vysílání a stránkování, které jsou 

přijímány pouze na hlavní nosné (anchor carrier). Může být poskytnuta i bitmapa označující 
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povolené DL SF. Další nosná může obsahovat podstatně více SF pro data, protože nevyžaduje 

synchronizaci a informace o vysílání. 

Jakmile je nakonfigurován další nosná, UE ji poslouchá pouze ve stavu 

RRC_CONNECTED. V UL platí stejný princip. Pokud je nakonfigurována další UL nosná, UE 

akceptuje tuto nosnou pouze pro datový přenos – neexistuje současný přenos na obou nosných. 

Pro DL i UL se UE vrací na svoji hlavní nosnou, když přejde do stavu RRC_IDLE. Obrázek Obr. 

50 ukazuje příklad plánování. 

 

Obr. 50 Příklad plánování pro tři UE, každý čtvereček označuje jeden subrámec.  

UE1 je nakonfigurován s hlavní nosnou, UE2 s jinou nosnou v DL a UL a UE3 s jinou nosnou 

pouze v DL. Pro zjednodušení tento diagram nezohledňuje část NPDCCH ani SF, které nejsou 

pro data DL povoleny. Při provozu in-band není další nosná DL omezena na hodnoty uvedené v 

tabulce Tab. 9. Toto omezení platí pouze pro ty nosné, které přenášejí NPSS, NSSS a NPBCH, 

tj. které lze použít jako hlavní nosnou. Pro nastavenou frekvenci DL jsou povoleny všechny 

nosné. 

Navržená struktura umožňuje realizovat širokopásmovou síť NB-IoT, ačkoli každé UE má k 

dispozici pouze jeden řetězec vysílač/přijímač s úzkou šířkou pásma. Režie synchronizace, 

vysílání v DL a zdroje NPRACH v UL mohou být omezeno na jednu nebo pár nosných, zatímco 

ostatní mohou být použity plně pro přenos dat. Protože příjem a vysílání se nikdy neprovádějí 

současně a vždy jsou omezeny na jedno pásmo, postačuje, aby UE mělo pouze jeden řetězec 

vysílač/přijímač se šířkou pásma 180 kHz. 

5.2.12 Příjem řídicího kanálu 

Ve stavu připojení RRC monitoruje UE pouze vyhledávací prostor specifický pro UE (USS – 

User Search Space), aby získal své UL povolení a přiřazení DL. Zpráva o rekonfiguraci obsahuje 

maximální počet opakování, který se pohybuje od 1 do 2048 v mocninách 2. Skutečný počet 

opakování však může být menší, jak je uvedeno v následující tabulce Tab. 13. 

Tab. 13 Maximální a aktuální počet opakování 

Maximální počet opakování Rmax Aktuální počet opakování 

1 1 

2 1, 2 

4 1, 2, 4 

>= 8 Rmax/8, Rmax/4, Rmax/2, Rmax 
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V případě, že skutečný počet opakování je menší než jeho maximální počet, lze zbývající SF 

použít k odeslání jiného NPDCCH do jiného UE. Například pokud je maximální počet opakování 

4, pak všechny SF mohou obsahovat DCI pro jedno UE, nebo mohou být použity dva SF pro 

každé ze dvou UE, nebo každý SF pro jiné UE. UE samozřejmě musí všechny tyto kandidáty 

sledovat. Zpráva o rekonfiguraci také obsahuje parametr popisující periodu NPDCCH. S ohledem 

na začátek této periody USS začíná buď na začátku, nebo s posunem 1/8, 1/4 nebo 3/8 délky 

období. 

5.2.13 Přenos datového kanálu UL 

Formát DCI N0 označuje UL povolení pro přenos na NPUSCH, včetně všech příslušných 

parametrů. Jeden transportní blok lze opakovat několikrát. Uspořádání opakování závisí na počtu 

subnosných pro jeden RU, rozteči subnosných a počtu opakování jak uvádí příklad na obrázku 

Obr. 51. 

 
Obr. 51 Příklad sestavení pro přenos NPUSCH s opakováním. V případě kdy nedojde 

k opakování, bude přenesena pouze sekvence (b).  

V případě odstupu nosných 15 kHz se transportní blok, pojmenovaný testovací slovo (Test 

Word), vysílá na dvou RU (a), kde každý RU má formát tří dílčích nosných přes 8 slotů (b). Je 

použito tedy celkem 8 opakování. Na obrázku Obr. 51 označuje Tn n-tý slot prvního RU, Wm m-

tý slot druhého RU. 

V prvním kroku jsou vysílány dva sloty T1 a T2. Tento pár se opakuje ještě třikrát, takže 

existují čtyři přenosy těchto slotů. Následovně je stejný postup proveden s dalšími dvěma sloty. 

Toto pokračuje, dokud není pár slotů W7 a W8 vysílán čtyřikrát. Nakonec, protože nyní existují 

čtyři opakování TW, přenosová sekvence se ještě jednou opakuje, čímž se dosáhne 8 opakování. 

Obecně platí, že první opakování dvou slotů se vždy provádí pro odstup nosné 15 kHz. Na 

odstupu subnosných 3,75 kHz se totéž provádí pro každý slot zvlášť. Celkový počet prvních 

opakování je polovina počtu celkových opakování s horním limitem čtyř, pokud má RU více než 

jednu dílčí nosnou, nebo jedna, pokud má RU pouze jednu dílčí nosnou. Na výše uvedeném 

příkladu by to znamenalo, že pokud by existovalo 32 opakování, generování sekvence by 

vypadalo jako na obrázku Obr. 51 (c), ale celková sekvence by se opakovala ještě 7krát. 

Obvykle je sekvence mapována na souvislou sadu slotů. Výjimka nastane při větším počtu 

opakování. Přesněji řečeno, po přenosu 256 ms se před pokračováním přenosu NPUSCH vytvoří 

mezera 40 ms. Tato mezera je nezbytná, protože když UE vysílá na NPUSCH, nemůže současně 

přijímat DL kanál a může tak ztratit synchronizaci s eNB. Během této mezery se synchronizace 

znovu vyladí. 
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5.2.14 Příjem datového kanálu DL 

Formát DCI N1 označuje přiřazení DL popisující, kde a jak jsou datové symboly přenášeny na 

NPDSCH. Princip je v podstatě stejný jako u UL, viz příklad zobrazený na obrázku Obr. 51, 

datové pakety však nejsou nejdříve seskupeny do RU. Pokud neexistují žádná opakování, datové 

pakety se postupně mapují do slotů a odesílají se do NPDSCH SF. 

V případě opakování je mapování podobné jako u multi-tone UL. Data pro dva sloty jsou 

nejprve mapována do jednoho SF, který se opakuje s celkovým počtem opakování s horní hranicí 

čtyř. Poté pokračuje mapování stejným způsobem, dokud nejsou vysílány všechny SF. Nakonec 

se celá tato struktura opakuje, dokud není dosaženo požadovaného počtu opakování. 

Existuje výjimka, když data DL obsahují informace SIB-NB. V tomto případě se sloty 

přenášejí postupně, jako v příkladu na obrázku Obr. 51 (b), a poté se celý tento blok opakuje 

příslušným počtem opakování. 

RRC může konfigurovat přenosové mezery pro přenosy NPDSCH s velkým počtem 

opakování. Zpráva RRCConnectionReconfiguration může poskytnout informaci o tom, jak velký 

počet opakování musí být, aby se vložily mezery, periodicitu a délku jejich výskytů. Když nastane 

mezera, přenos NPDSCH se po mezeře odloží na další dostupný SF. Tyto mezery se nevztahují 

na NPDSCH nesoucí informace MIB-NB nebo SIB-NB. 

5.3 Konstrukce integrující brány 

Návrh konstrukce a realizace integrující brány (gateway) bude předmětem zkoumání tehdy, 

pokud se bude jednat o síť, která by byla ve vlastnictví provozující organizace. Sítě typu SigFox, 

NB IoT nebo další jsou většinou provozovány třetími stranami a realizace integrujících bran 

umožňující signálu od uzlu IoT vstup do sítě příslušné sítě spadá do jejich kompetence. I když 

v současné době není zcela zřejmé, zda celkový systém bude navržen jako síť používající 

technologii IoT, nebo jiné technologie, předběžně byla navržena a ověřena konstrukce integrující 

brány v technologii LoRa. S ohledem na možný požadavek vyšší přenosové kapacity lze 

předpokládat, že v případě pokud přenosová kapacita uzlu LoRa nebude vyhovovat, bude 

realizován přechod na jiné technologie, například klasické WiFi. V tomto smyslu by musela být 

upravena celá přenosová síť. 

Pro návrh integrující brány byla s výhodou použita dostupná technologie open source 

založena na modulu Raspberry Pi. Tento modul byl doplněn dalšími moduly, které byly 

k dispozici jako ucelené jednotky integrovaného plošného spoje, a to zejména jednotkou pro 

příjem signálu LoRa založenou na integrovaném obvodu firmy Semtech SX1301, modulem pro 

připojení do sítě LTE a modulem umožňujícím sledování přesného času a polohy, tedy modulem 

GPS. 

Řešení pro vstup do sítě LoRa založeno na modulu RK2245, který má stejný rozměr jako 

použitý procesor Raspberry PI a může být s tímto procesorem přímo propojen. Tento modul 

obsahuje GPS část založenou na obvodu Ublox Max–7Q a hardware pro gateway LoRa založenou 

a obvodu jsem Semtech SX1301. Tento obvod umožňuje zpracovat až 49 přicházejících signálů 

v systému LoRa, 10 paralelních demodulací a přizpůsobení výstupu pro další zpracování na 

procesoru Raspberry. Vzájemné propojení těchto modulů umožňuje předběžné zpracování 

připraveným programovým vybavením, která vychází open source software, a předání do 

nadřazené sítě LoRa buď pomocí modulu pro přístup do mobilní sítě LTE nebo klasickým 

rozhraním Ethernet. Další provoz, respektive síťový a aplikační server, je předpokládán na straně 

uživatele. 
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Obr. 52 Modul RAK2245.  

Konstrukce integrující brány, podle dalšího vývoje ve zkoumané oblasti, bude ještě předmětem 

úprav, popřípadě dalších změn souvisejících s návrhem celého systému. V současné době není 

k dispozici výpočet umožňující určit nároky na přenosové rychlosti v celém systému, popřípadě 

rozložení softwarových modulů realizující předzpracování signálu popřípadě datovou fúzi. 

Nicméně v současné době počítá řešitelský tým, alespoň s experimentálním ověřením použití 

realizované gateway jako vstupní brány do sítě LoRa pro pomaleji pracující senzory. 

 



Průběžná zpráva č. 2 k projektu ISOLATOR Výběr a adaptace penetračních testů 

 

 91 

6 Výběr a adaptace penetračních testů 

Popisovaný projekt zahrnuje nejen celou řadu experimentů pro ověření navrhovaných typů 

senzorů, ale vyžaduje i poměrně značný objem programového vybavení. Toto programové 

vybavení je možno rozdělit do tří skupin 

 software senzorů, který je jistou formou firmware, a jenž zajišťuje běžnou práci 

senzorického uzlu; 

 komunikační software, který na straně uzlu zajišťuje komunikaci s nadřízenými 

jednotkami (gateway) a na straně nadřízené jednotky pak driver pro spolupráci této 

nadřízené jednotky s příslušným uzlem; 

 aplikační software na straně serveru, který se sestává z modulu sběru a úpravy dat, 

modulu databázového stroje, příslušné databáze a aplikačních modulů umožňující práci 

s celým systémem. Tato část programového vybavení může být v budoucnu integrována 

do dohledových systémů konečného uživatele (uživatelů). 

Předpokládá se, že tyto jednotlivé softwarové části budou navrženy tak, aby byl umožněn jejich 

automatický vzdálený upgrade. V neposlední řadě předpokládáme vytvoření vizualizační vrstvy, 

která bude sloužit operátorům pro monitorování stavu celého systému, případně upozorňovat na 

potenciální nestability a zpracovávat alarmy. Všechny tyto výsledky budou vedeny pod položkou 

R – software. 

6.1 Penetrační testy 

Smyslem penetračního testování je praktické prověření a zhodnocení úrovně zabezpečení daného 

systému. Pro tento účel je nutné vybrat vhodné testovací prostředky a příslušné (potenciální) 

slabiny, resp. vektory útoku, které pak budou prakticky prověřeny. Návaznou složku – prověření 

organizačních opatření ve spojení např. se sociálním inženýrstvím – bude mít smysl prověřovat 

až ve chvíli, kdy systém vejde do reálného testovacího provozu. 

Diskutovaný systém se skládá z těchto vzájemně navazujících částí: 

 sensory, resp. snímací zařízení, 

 jednotka se senzory, 

 úložný (datový) prostor na centrálním (vyhodnocovacím) bodu, 

 vyhodnocovací proces, 

 diseminace hlášení o potenciální závadě sledovaného izolátoru. 

Komunikační sběrnice s příslušnými protokoly (mezi jednotlivými výše uvedenými částmi) je 

možné penetračně testovat standardními a již existujícími prostředky. Budou-li využity například 

klasické UTP/IP spoje, pak lze pro testy využít specializované distribuce operačního systému 

Linux, například BlackArch, Kali, Pentoo, ad., s využitím standardizovaného prostředí jako 

Nessus nebo Metasploit. Při nasazení bezdrátových technologií je opět možné využít uvedené 

distribuce Linuxu, tentokrát ale spíše se specializovaným software jako aircrack-ng, aireplay-ng, 

bluemaho, bluepot, gatt, spooftooph atd. Vývoj těchto bezdrátových technologií je natolik 

hektický, že bude nutné zvolit vhodný penetrační prostředek až s ohledem na nasazenou 

bezdrátovou technologii a její přesnou technologickou specifikaci v rámci celého systému. Kromě 

toho musí penetrační test zohlednit i možnost odposlechu, např. při všesměrovém (radiovém) 

spoji senzor-jednotka, a z toho plynoucí možnosti zopakovat/podvrhnout datový vstup. Prověření 

takového vektoru útoku by bylo stěžejní. 

6.2 Penetrační testování jednotlivých částí 

Prvotní návrh vychází z obvyklých vektorů útoků: 
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1. sensory, resp. snímací zařízení: ovlivnění snímaných veličin jinými částmi systému, 

resp. běžnou a útočníkem ovladatelnou aktivitou, 

2. jednotka se senzory: jednotka bude zřejmě obsahovat výpočetní prostředky pro řízení a 

prvotní zpracování snímaných veličin, útok je tak možné vést ve snaze toto zpracování 

ovlivnit, 

3. úložný prostor: útočit je možné na rozhraní (přístupová oprávnění) a datové položky 

(ošetřené vstupy), 

4. vyhodnocovací proces: zevnější neovlivnitelnost procesu zajistí výběr vhodné 

technologie CPU a nosné platformy, a proto se penetrační test může omezit na správné 

nakládání a ošetření datového vstupu pro případy, kdy by se útočníkovi přece jen 

povedlo vložit do databáze podvržená data, 

5. diseminace hlášení: penetrační testování musí ověřit, zda není možné vyvolat falešná 

hlášení. 

Část těchto typů útoků a slabin v softwarové rovině může odhalit automatické testování (například 

via JUnit) a integrační testy s celým automatickým deploymentem (např. s využitím platformy 

Jenkins), což eliminuje vady spojené primárně s manuální činností lidských testerů nebo 

distribučního řetězce. Jádro penetračního testování je pak možné primárně směřovat na vady, 

které automatické testování neodhalí. Stěžejními body přitom jsou (písmena odstavců odpovídají 

předchozímu číslování) 

(o) Ovlivnění sensorů a útok na ně není možné nyní přesně konstruovat. Bude-li se snímat 

zvuk/obraz, je nutné studovat, zda běžná a zvnějšku vyvolaná činnost zařízení/systému 

neovlivní měření. Útok by tak mohl být v rovině fyzického ovlivnění ze vzdálenosti, 

ve které by se mohl volně útočník pohybovat. Přesný popis použitých prostředků není 

možné v této fázi projektu podrobněji specifikovat. 

(p) V případě hard-coded jednotky se test omezí na stejné prostředky jako v bodě (o). U 

aktualizovatelné jednotky je možné napadnou například aktualizační proces 

(OTA/OTW), a jednalo by se typicky o útok na distribuční řetězec nebo jeho rozhraní. 

Kandidátem na nasazení je zde platforma Metasploit, do které je možné daný test 

případně dotvořit. 

(q) Penetrační test databáze a jejího rozhraní bude typicky prováděn prostředky typu 

sqlmap, a podle typu rozhraní analýzou pomocí burp nebo portswigger. Dalším bodem 

může být případná nosná platforma (container), kde je možné využít již existujících 

rozšíření pro standardizované platformy typu Metasploit a Nessus. Ty pokryjí nejen 

různé formy rozhraní (RESTful, via XML, via DB socket apod.), ale i testy ACL 

oprávnění. 

(r) Penetrační test může mířit na případné veřejná rozhraní nebo komunikační kanály s 

cílem podvržení vstupu. K tomu lze využít specializované útoky založené na sniffování 

komunikačních cest (například via tcpdump nebo wireshark) a přehrávání historického 

anebo zcela neplatného vstupu vhodnými proxy systémy. Pokud však bude 

komunikační kanál mezi úložným prostorem a vyhodnocovacím procesem veden pouze 

lokálně a po zvnějšku nedostupném spoji, je možné testování omezit na pouhý vstup 

neplatných hodnot z databáze, která může být pro tyto účely simulačně uvedena do 

nekonzistentního či jinak poškozeného stavu. Robustní vyhodnocovací proces by 

takovou eventualitu měl být schopen odhalit. Zde se již ale penetrační test přesune spíše 

do polohy testu odolnosti systému proti neobvyklým stavům, které nemusí být útočník 

schopen deterministicky vyvolat. V takovém případě bude vhodnější penetrační test 

této části zcela vyloučit. 

(s) Tato část systému nesmí dovolit distribuci falešných hlášení. Proto penetrační test bude 

směřovat na komunikační linky do této části, vstupní rozhraní, a možnosti podvržení 

falešných hlášení odběratelům těchto zpráv. V obecné rovině se použijí prostředky typu 

Metasploit, a pro analýzu toku tcpdump/wireshark. 
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6.3 Penetrační testování IoT zařízení 

IoT zařízení tvoří spolu s celým svým ekosystémem (software, hardware, komunikační protokoly, 

serverová rozhraní atp.) rozsáhlý celek. Právě proto je nezbytné testovat nejenom samotná IoT 

zařízení, ale i serverovou část, která je obzvláště rizikovou oblastí. 

Prověřování samotných IoT prvků je možné rozdělit na tři nezávislé oblasti: 

1. softwarové útoky; 

2. invazivní hardwarové útoky; 

3. neinvazivní hardwarové útoky. 

 

Ad 1) typickým vektorem útoku jsou otevřené porty k nějakému aplikačnímu rozhraní, které 

funguje v rámci IoT prvku. Výrobci ponechávají tato rozhraní buď zcela bez přístupového 

zabezpečení, anebo používají všeobecně známé anebo snadno uhádnutelné přihlašovací údaje. 

Otevřené porty je možné odhalit pomocí ‚nmap‘ utility, přičemž testování množiny 

přihlašovacích údajů je snadno proveditelné skriptem za pomoci ‚wget‘, ‚curl‘, příp. ‚telnet‘. 

Prověrka pomocí ‚nmap‘ také pomůže vytipovat a odhalit slabé (nešifrované) komunikační 

kanály, které je možné během provozu snadno sledovat. Tento vektor útoku ale od reálného 

útočníka vyžaduje přístup k samotné komunikační lince (resp. provozu na ní). V případě 

rozsáhlých systémů, příp. systémů komunikujících v otevřeném radiovém spektru, je tento 

předpoklad poměrně reálný. Odchycený provoz, ač šifrovaný, může leccos napovědět o datových 

fragmentech, které můžou nést s vysokou pravděpodobností citlivé údaje (klíče, hesla, apod.). 

Rovněž dovolí určit, zda zařízení používají slabší nebo plnohodnotnou variantu určitého 

algoritmu (viz Diffie-Hellman implementovaný ve zrychlené anebo plné variantě s různým 

počtem posílaných zpráv). 

Dalším slabým místem IoT prvků je nekorektní zpracování vstupu, především nadměrné 

velikosti. Tvůrci jsou obecně limitování kapacitou IoT HW a pokud nekorektně kontrolují vstupní 

kanály, může se snadno stát, že vhodný vstup může vést k pádu příslušné obslužné rutiny a tím 

potenciálně k úspěšnému průstřelu. 

Z technologického hlediska jsou nejcitlivější ladící rozhraní a rozhraní pro nahrání (nového) 

firmware. Příslušné porty se odhalují výše popsaným postupem, a pro produkční zařízení je 

nezbytné zjistit, zda jsou tyto kanály dostatečně spolehlivě ošetřené a chráněné. 

Posledním a nejpracnějším vektorem útoku na SW je reverzní analýza strojového kódu 

firmware a odhalení případných děr. V rámci projektu IZOLATOR je takový postup ale zbytečný, 

neboť firmware je přímo v rukou tvůrců. Stejně tak extrakce natvrdo zapsaných klíčů, citlivých 

URL nebo konfigurací (v rámci firmware) postrádá v kontextu projektu IZOLATOR smyslu. 

Ad 2) klasická invazivní technika spoléhá na fyzický přístup k zařízení s možností kompletní 

analýzy vnitřního zapojení. To dovoluje nalézt například ladící/testovací rozhraní (JTAG) a 

odhadnout jaká komunikace se na daném rozhraní očekává. To dovoluje nejen převzít plnou 

kontrolu nad zařízením, ale i tvorbu klonu s vlastnostmi, které umožňují průnik do dalších částí 

ekosystému. 

Ad 3) neinvazivní HW techniky sledují samotné IoT zařízení a podle naměřených veličin (teplota, 

EM záření, spotřeba, apod.) umožňují  alespoň z části určit například klíče šifrovacích algoritmů. 

Taková analýza vyžaduje nejenom dostatek času, ale i dostatečně přesná měřící zařízení. 

Obvyklejší technikou je analýza paměti IoT prvku a to přes ladící rozhraní, pokud je k 

dispozici. Není-li k dispozici, pak je s ohledem na fyzický přístup k zařízení možné dané HW 

prvky nahradit o potřebné analytické součásti. Opět se jedná o časově náročný proces, který s 

ohledem na kontext projektu IZOLATOR nebude nutné použít. 



Průběžná zpráva k projektu ISOLATOR Financování úkolu 

 94 

7 Financování úkolu 

 

Finanční parametry projektu jsou uvedeny ve výroční zprávě na webových stránkách 

poskytovatele. 
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