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Povzetek — Prispevek podaja širši vpogled v dogajanja na področju telekomunikacij, ki že dalj časa vstopajo v ospredje 

in so predmet izrazitih sprememb, ki zadevajo tako operaterje kot tudi končne uporabnike. Omrežja in storitve nove 
generacije so temeljito prevetrile način pojmovanja komunikacije, kakršen je bil v veljavi do danes, odprla nova obzorja tako 
s tehnološkega kot tudi s storitvenega in socialno psihološkega stališča, s tem pa vzbudila marsikateri dvom in opozorila na 
potencialne problematike, ki so danes predmet vročih debat in poglobljenih študij. Omrežja fiksne telefonije, podatkovna 
omrežja, omrežja mobilne telefonije in internet danes niso več samostojni in neodvisni ločeni sistemi, temveč se korakoma 
povezujejo in zlivajo v vedno bolj prepleteno, tehnološko in storitveno pestro platformo, ki odpira priložnosti za nove 
storitve in načine rabe že poznanih in prihajajočih tehnologij. Arhitekturno gledano je koncept zasnovan zelo široko in 
integrira obsežen nabor dostopovnih in jedrnih tehnologij, skladno s tem so potrebni ustrezni signalizacijski postopki, nadzor 
sistema kot celote, posameznih segmentov in storitev, ki jih zagotavlja, in učinkovita platforma za načrtovanje, razvoj in 
vpeljavo tržno zanimivih storitev. Pri tem ključna vprašanja naslavljajo predvsem varnostne vidike in zanesljivost, tako s 
stališča omrežja kot celote in operaterja, ki ga upravlja, kot tudi končnega uporabnika, ki dostopa do omrežja in koristi 
storitve. 

Vodilo in razlog za uvajanje novih sistemov so uporabniki. Le-ti s sodobnim načinom življenja, potrebami, zahtevami in 
znanjem narekujejo nove trende. Izkazalo se je že, da v ospredje stopa mobilni princip komuniciranja, med storitvami so 
ključne prisotnost, sledljivost, lokalizacija, personalizacija in prepletanje tehnološko in predstavnostno različnih principov 
sporočanja. 

Poglavitni izziv pri zastavljenih ciljih je slediti potrebam, ki so se izkazale kot pomanjkljivosti preteklih sistemov, ter 
obenem zaradi naraščajoče kompleksnosti poskrbeti za stabilnost, ki je potreben pogoj za uspešnost tovrstnih rešitev tako 
kratkoročno kot dolgoročno. Nenazadnje ne gre zanemariti finančne in sociološke parametre, ki v širšem kontekstu oblikujejo 
sodobno informacijsko družbo, slednja pa predstavlja potencialno tržišče, ki ga nova omrežja naslavljajo. 

Ključne besede — NGN, VoP, VoIP, ToIP, IMS, FMC, konvergenca, uporabniška prijaznost, Skype 

 
Abstract — Telecommunications have been undergoing 

perceivable changes recently, having impact operators, 
content and service providers as well as end users. Next 
generation networks and services have brought changes into 
communication models and introduced new horizons in 
technological, service and social aspects. Fixed telephony, 
data networks, mobile telephony and internet are no longer 
individual and independent systems, but are gradually 
migrating towards integrated and converged multi-
technology and multi-service platform. Architecturally the 
concept combines several legacy and new technologies, 
supported by adequate signalling, system and service 
management and effective service creation and deployment 
platform. Key research and development issues concern 
security and reliability regarding operators, systems as well 
as end user.  

Following the goals end users are one of the primary 
considerations when creating the strategy. In today’s 
lifestyle communications have an essential position and 
should therefore be taken into account as a critical platform 
that should meet required security, service and stability 
issues. Key services of present and future time are localized 
services, presence, mobility, personalization, and 
technologically and visually bundled services.  

Keywords — NGN, VoP, VoIP, ToIP, IMS, FMC, 
convergence, user friendliness, Skype 

I. UVOD 

Z odpiranjem v smeri informacijskih tehnologij 
postajajo telekomunikacije konkurenčno pestrejše in 
obenem inovacijsko aktivnejše. Koncept omrežij in 
storitev naslednje generacije izhaja iz obstoječe 
situacije na področju telekomunikacij, ki temelji na 
hierarhični arhitekturi, zagotovljeni kakovosti storitev, 
upravljanju in nadzoru ter standardiziranih rešitvah.   

Konvergenca, predmet katere so sodobne 
telekomunikacije, vnaša korenite spremembe, ki pa jih 
ne gre obravnavati niti na povsem enoten način niti 
povsem ločeno. Ključnega pomena je načelo 
interoperabilnosti »vsega in med vsem«. Velikodušnost 
tega cilja se odraža v posodobitvah na vseh slojih 
komunikacijskega sistema, ki pa se odvijajo korakoma 
in na obvladljiv način. Standardizacija in odprtost kode 
sta pri tem ključna. 

Kljub inovativnim teoretičnim modelom se realne 
implementacije danes povečini omejujejo na takšne 
rešitve, ki poleg novih konceptov vsaj delno skušajo 
dograditi in do določene mere ohraniti obstoječo 
infrastrukturo. Razlog je izredno pomembna vloga 
komunikacije v sodobnem načinu življenja, iz katere 
sledi kritičnost zanesljivosti in varnosti, po drugi strani 



pa je potrebno spoštovati končne uporabnike in njihovo 
pripravljenost za sprejemanje novih načinov rokovanja 
s telekomunikacijskimi storitvami. 

 

Slika 1: Postopna migracija telekomunikacijskih sistemov 

Lahko rečemo, da gre za (r)evolucijo v razvoju 
velikih telekomunikacijskih sistemov. Nekdaj izrazito 
tehnološko naravnano razmišljanje je danes v prvi vrsti 
usmerjeno k uporabniku, storitvam in vsebinam. 

Poti dozorevanja koncepta omrežij naslednje 
generacije lahko sledimo od VoP in VoIP (Voice over 
Packet, Voice over IP), ToIP (Telephony over IP), 
preko NGN (Next Generation Networks) do danes, ko 
govorimo o IMS (IP Multimedia Subsystem), 21CN 
(21st Century Networks) in FMC (Fixed-Mobile 
Convergence). Pri tem se poglavitne smernice 
ohranjajo, spreminjajo se imena, tehnološke rešitve pa 
se dograjujejo in prilagajajo realnim okoljem, v katerih 
naj bi zaživele. Vloge akterjev se pri tem postopno 
ločujejo, operaterje bodo dopolnjevali ponudniki 
storitev, te pa ponudniki vsebin. Nekateri akterji bodo 
imeli več vlog. Kreiranje ponudbe je v prvi vrsti 
orientirano na uporabnika.  

II. VOP, VOIP, NGN, SKYPE 

Tehnoloških možnosti za zagotavljanje govornih 
storitev prek paketne platforme je več. Razvojni trendi 
v telekomunikacijah so usmerjeni k prehajanju na 
širokopasovna paketna omrežja, razvoju novih storitev 
in zagotavljanju vsebin.  

Kdaj govorimo o NGN, VoP, VoIP, internetni 
telefoniji in alternativnih oblikah novih sistemov je 
zelo težko jasno razločiti. »Voice over Packet« oziroma 
»Voice over IP« je sistem za prenos govora preko 
paketnih omrežij, največkrat so to omrežja tipa IP. 
Načelno gre za replikacijo storitev telefonskih 
sistemov, kakršne poznamo danes, z drugimi 
tehnologijami in manevrskim prostorom za dodatne 
storitve. Različica teh rešitev, internetna telefonija, za 
prenos izkorišča javno internetno omrežje.  

Vse opisane različice lahko označimo pod skupnim 
imenom omrežja naslednje generacije. Gre za koncept, 
ki ne opredeljuje sistemov detajlno temveč le načela in 
cilje, po katerih naj bodo slednji načrtovani. Naslednji 
razvojni korak z bolje definiranimi omrežnimi 
elementi, nalogami, zmogljivostmi, protokoli in 
vmesniki je IP multimedijski podsistem (IMS), ki je 
danes označen kot potencialno izhodišče za 
oblikovanje dejanske arhitekture, ki bo upoštevali tako 

fiksne kot mobilne vidike ter rezultate tehnoloških 
raziskav, ki so danes v teku. 

Arhitekturna zasnova novih komunikacijskih 
sistemov je izrazito slojevita. Takšen pristop pomeni 
večjo transparentnost, modularnost in obenem 
preglednost posameznih segmentov, zmogljivosti in 
nalog, ki jih različni deli omrežja opravljajo. Po načelih 
koncepta omrežij naslednje generacije sistem jasno 
ločuje sloj prenosa podatkov, sloj krmiljenja, storitve in 
aplikacije ter sloj nadzora omrežja z ustreznimi 
podpornimi sistemi (beleženje, zaračunavanje, 
statistična obdelava, ipd.). Za komunikacije skrbijo 
protokoli (med njimi so najpomembnejši H.323, SIP, 
MGCP in H.248/Megaco) in vmesniki (Parlay, Spletne 
storitve, XML, ipd.). 

 

Slika 2: Slojevitost arhitekture NGN 

Kljub temu, da so nove rešitve v telekomunikacijski 
domeni prisotne že dalj časa, ima danes še vedno velik 
pomen postopnost migracije in prava mera zaščite 
preteklih investicij. Razlog za to je preprost, kljub 
odprtosti ponudnikov in operaterjev za novosti so 
slednje v vsakem primeru velik finančni zalogaj, 
obenem pa je realno in razumljivo, da je potrebno 
obstoječo infrastrukturo na tak ali drugačen način 
izkoristiti. 

Trg produktov in rešitev omrežij naslednje 
generacije je danes izrazito segmentiran. Ponudniki, ki 
izhajajo iz klasičnega telefonskega sveta, v rešitve 
deloma še vedno vpletajo koncepte TDM. Takšne 
rešitve so primernejše in obenem zanimivejše za 
operaterje, ki pri svojih posodobitvah zahtevajo 
predvsem varnost in zanesljivost, ki je ključna značilka 
»dobrega« komunikacijskega sistema. Ti ponudniki 
imajo obenem tudi prednost na tržišču, saj pri končnih 
uporabnikih uživajo razpoznavnost in zaupanje in s tem 
novosti nekoliko lažje tržijo. 

 Druga skrajnost so ponudniki, ki izhajajo večinoma 
iz internetnega sveta in so s stališča ponudbe 
obravnavani kot alternativni. Ciljna publika, ki jo 
naslavljajo, so novi ponudniki/uporabniki storitev 
NGN. Prednost slednjih je izjemna mera inovativnosti 
in fleksibilnosti, ker niso »obremenjeni« s klasičnimi 
telekomunikacijskimi načeli, ključna ovira pa 
pomanjkanje prepoznavnosti in s tem zaupanja.  

V vmesnem področju obstaja več rešitev odprte 
kode. Primer alternativnega pristopa k zagotavljanju 



storitev predstavlja lastna rešitev Skype, ki temelji na 
distribuirani arhitekturi, konceptu peer-to-peer in 
kakovosti po principu najboljših zmogljivosti. Na videz 
amatersko zastavljen koncept se je izkazal kot svetovna 
uspešnica, kar potrdi izhodiščno načelo koncepta NGN, 
da naj bo ponudba orientirana na uporabnika, njegove 
želje, potrebe in pričakovanja. 

III. STORITVE 

Meje med do sedaj ločenimi govornimi, 
podatkovnimi in multimedijskimi storitvami so vedno 
manj izrazite. V ospredje prihajajo konvergenčne 
storitve, ki združujejo več vrst elektronskega 
komuniciranja. Govorimo o zlivanju in integraciji 
storitev. Ker tehnologija danes ne predstavlja omejitev, 
je vprašanje le, katere storitve, s katero tehnologijo in 
za kakšno ceno bomo zagotavljali, da bomo uspešni. 

Sodobna terminalna oprema, ki lahko že v osnovi 
zagotavlja storitve (IP telefoni, konferenčni sistemi, 
mobilni terminali, televizijski komunikatorji, ipd.), je 
pri tem ključnega pomena, saj predstavlja edino 
vstopno točko uporabnika v sistem in tako s svojimi 
zmogljivostmi in prijaznostjo odločilno vpliva na 
končni vtis. Na voljo je tudi vedno več t.i. "soft" 
terminalov, ki jih je mogoče integrirati na druge 
stacionarne ali mobilne terminale (Skype, softphoni, 
plugini za Outlook, programi za neposredno 
sporočanje, ipd.).  

Govorne storitve (VoIP) same po sebi danes niso več 
dovolj. V primeru klasičnega pojmovanja VoIP gre za 
zagotavljanje obstoječe storitve telefonije na 
tehnološko drugačen način (neka vrste kanibalizacija 
storitev). V arhitekturi NGN zato je ključnega pomena 
platforma/aplikacijska oprema, ki na enem mestu 
oziroma terminalu omogoča integracijo različnih 
storitev, govora, videa, konferenc, dostopa do interneta, 
neposrednega sporočanja, kontaktov, opomnikov, 
dostopa do imenikov, upravljanja, pregleda nastavitev, 
ipd. Po raziskavah neodvisnih analitičnih skupin so 
danes uporabniki za nove storitve močno zainteresirani, 
razvidna pa je diferenciacija zanimanja in potreb med 
starostnimi skupinami in okolji, kjer se storitve 
koristijo. Ankete so pokazale, da so na lestvici najbolj 
perspektivnih storitev umeščene naslednje: lokacijske 
storitve tipa sledenje, neposredno sporočanje, push-to-
talk, govorno sporočanje, video telefonija, video 
sporočanje, slikovno sporočanje, mobilno plačevanje, 
konferenčne zveze, druge lokacijsko pogojene storitve 
in mobilne igre.  

 

  
Slika 3: Storitve in aplikacije NGN 

S stališča načrtovalcev in ponudnikov je pomemben 
vidik storitev hitro uvajanje novosti in po drugi strani 
celostna sledljivost za potrebe ustreznega 
zaračunavanja. Za slednje je zadolžena aplikacijska 
platforma, ki poleg ustreznih strežnikov in vsebin 
poskrbi tudi za načrtovalsko okolje, ki je dovolj 
zmogljivo in obenem uporabniško prijazno, tako, da 
zakrije kompleksnost nižje ležeče infrastrukture in 
načrtovalcu omogoči intuitivno kreiranje storitev po 
modelu internetnega programiranja. Takšen način 
implementiranja novih storitev omogoča inovativnost, 
potrebno fleksibilnost, predvsem pa konkurenčnost 
ponudnikov, ki se s tem lahko hitro in enostavno 
prilagajajo uporabniškim tokovom. 

Potreba po prenovi ponudbe telekomunikacijskih 
storitev izhaja iz dolgoletne stagnacije v tradicionalnih 
omrežjih, kar je privedlo uporabnike do potreb in želja 
po novem, učinkovitejšem in namensko inovativnem 
načinu komuniciranja. Iz podatkov trga 
telekomunikacij je razvidno, da so uporabniki v celoti 
osvojili mobilni koncept komuniciranja. Skladno s tem 
so mobilne storitve tiste, za katere končni uporabniki 
kažejo največ zanimanja, za operaterje in ponudnike pa 
predstavljajo glavni potencialni vir dohodka bodočih 
nekaj let. Pri tem sta ključni vprašanji, kdaj je 
uporabnik pripravljen storitev uporabljati in kdaj je 
zanjo pripravljen plačati.  

IV. NASLAVLJANJE IN STANDARDIZACIJA 

Posledica številnih komunikacijskih kanalov in 
pestrosti storitev je množica naslovnih in imenskih 
prostorov. Pristop, kjer si uporabniki sami gradijo in 
vzdržujejo lastne baze kombinacij logičnih in fizičnih 
naslovov, je ustrezen le za omejeno število 
uporabnikov in zato glede na rast VoIP domene ni več 
primeren. Za širšo uporabo storitev so potrebni 
imeniki. V osnovi gre za kombinacijo razširjenega 
telefonskega imenika in sistema domenskih naslovov. 
Sistem je poznan pod imenom ENUM (Electronic 
Number Mapping) in v osnovi omogoča dostop do 
različnih tipov komunikacijskih kanalov (fiksna 
telefonija, faks, mobilna telefonija, elektronska pošta, 
ipd.) in usmerjanje prometa preko medmrežja. Zaradi 
velikega pomena in hkrati občutljivosti tega področja 
so danes v teku priprave priporočil in standardov v 
ključnih standardizacijskih organizacijah; ITU-T, IETF 



in ETSI. V slednji so nedavno izdali direktivo o 
številčenju in naslavljanju, ki urejuje to področje.   

Standardiziranost in odprtost novih rešitev ni brez 
razloga. Širši pojem mobilnosti, prisotnosti, 
povezljivosti in transparentnosti tako tehnologij kot 
tudi storitev in uporabnikov zahteva tehtne spremembe 
v načinu pojmovanja komuniciranja. Tehnološka 
raznovrstnost, ki je ena najvidnejših značilk novega 
komunikacijskega okolja, pomeni odpiranje omrežij in 
njihovo medsebojno povezovanje. 

V. TESTNO OKOLJE IN IMPLEMENTACIJE 

Visokoleteče napovedi koncepta NGN dobivajo 
realne okvire. Izkazalo se je, da do sedaj nobena od 
trendovskih transformacij ni (v celoti) uspela. V NGN 
praktično noben del omrežja ni fiksno določen ali 
stabilen.  

Med implementiranimi rešitvami, ki so danes 
pretežno v testni, deloma pa že v komercialni rabi, je še 
vedno velika večina takšnih, ki vsaj do določene mere 
združujejo svetova IP in TDM. Medtem ko je strategija 
teoretično razmeroma dobro dodelana, so dejanske 
implementacije še vedno predmet testiranja in 
nadgrajevanja. Razlog je pomanjkanje izkušenj, ker gre 
za omrežja, ki sledijo konceptom, ki so rezultat zlivanja 
telekomunikacijskega in internetnega načina 
razmišljanja. 

Pri načrtovanju in uvajanju gre slediti ključnim 
akterjem, ki so se dejansko izkazali za generatorje 
takšnih konceptov, ki izhajajo iz obstoječega in so 
osnovani na realnih omejitvah (3GPP, IETF, ipd.). 

Izvor dohodkov in posledično dobička so prepletene 
storitve (t.i. bundled services), ki izhajajo iz štirih 
vplivnih faktorjev, ki usmerjajo oblikovanje novih 
storitev: konkurenčni trendi v mobilnem svetu, staranje 
omrežij, nove tehnologije, uporabnikov vzorec 
obnašanja.  

VI. SKLEP 

Omrežja nove generacije vnašajo v domeno 
telekomunikacij popolnoma nove principe in načela. 
Skladno s tem se spreminjajo modeli komuniciranja, 
razvijajo se nove tehnologije in metode obvladovanja 
kompleksnih sistemov, ponudba storitev se širi tako z 
vidika zmogljivosti, namenskosti in prijaznosti kot tudi 
z vidika področij, za katere so namenjene. Kljub 
nekoliko ideološko zastavljenim ciljem se je do danes 
že izkazalo, da bodo opisane platforme uspeh, v 
nekoliko okrnjeni in po revolucionarnosti realnejši 
različici, ki bo upoštevala tako postopen prehod kot 
tudi prilagodljivost in sprejemljivost v očeh 
uporabnikov. S stališča operaterjev in ponudnikov je 
takšen preobrat znaten zalogaj, ki jih sili v posodobitev 
načina razmišljanja in posledično ponudbe. To je 
neizogiben pogoj za ohranitev oziroma pridobitev 

ugleda, ugodno pozicijo na trgu in konkurenčno 
prednost pri narekovanju inovativnih razvojnih 
smernicah. Aktivnosti je potrebno uskladiti v 
premišljeni strategiji, ključnega pomena pri tem je 
dolgoročno načrtovanje in skrben izbor potencialnih 
ciljnih skupin glede na zmogljivosti in ambicije 
ponudnika. Najpomembneje pri tem pa je slediti cilju 
»plug and play, not plug and pray«, ki bo uporabnike 
prepričal. 
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