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ABSTRAKT 
 Cílem diplomové práce bylo prostudování a popsání známých metod pro 
testování přenosových parametrů v datových sítích založených na protokolové sadě 
TCP/IP. Nejprve byly specifikovány jednotlivé přenosové parametry a určeny jejich 
vlivy na kvalitu služeb. Dalším cílem bylo provedení srovnání jednotlivých metodik 
měření přenosových parametrů, provedena jejich kvalifikace a na základě těchto 
poznatků byla navrhnuta metodika pro měření kvality služeb z pohledu uživatele. 
Jednalo se o webovou aplikaci, kde uživatelům byly změřeny základní přenosové 
parametry, následně uživatelé ohodnotili videa podle hodnotící stupnice MOS (Mean 
Opinion Score) a s pomocí těchto dat byl udělán rozbor, klasifikace připojení a vliv 
připojení na hodnocení MOS. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 přenosové parametry, RFC 2544, metody měření přenosových parametrů, 
webové aplikace, softwarové aplikace, utility, MOS 
 

ABSTRACT 
 The aim of this thesis was studying and describing known methods for testing 
transmission parameters in data networks based on protocol stack TCP/IP. Firstly 
were individual transmission parameters specified and determined their impact on 
service quality. Another aim was to carry out a comparison of the different 
methodologies of measurement of transmission parameters, performed their 
qualifications on the basis of these findings and methodology for measuring service 
quality from the user's perspective was proposed. It was a web application where 
users measured basic transmission parameters, then the users judged videos 
according to the evaluation scale MOS (Mean Opinion Score) and with the help of 
these data was analysis, classification connection and impact of connection on MOS 
evaluation. 
 

KEYWORDS 
 transmission parameters, RFC 2544, methods for measuring transmission 
parameters, web applications, software applications, utilities, MOS  
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ÚVOD 
 

V dnešní době, kdy se informační technologie rozvíjí stoupající rychlostí, se 
zvyšují požadavky na kvalitu služeb. Většina domácností má připojení k internetu, 
každým dnem vzrůstá počet lidí připojených na mobilní internet díky vysokému 
pokrytí datového signálu a vysoké rychlosti technologie LTE. Uživatelé sledují videa 
ve full HD rozlišení, poslouchají streamované služby jako např. Spotify a tím pádem 
vzrůstá i objem přenášených dat. Právě kvůli velkému objemu dat vznikají vysoké 
nároky na datové připojení. Existuje široká škála tarifů, které operátoři nabízejí. První 
parametr, který v popisu nabídky udávají, je přenosová rychlost, což je pro zákazníky 
klíčová vlastnost. Proto je dobé vědět, jak tyto přenosové parametry zjistit a změřit.  
 Tyto parametry lze měřit dvěma způsoby – hardwarově nebo softwarově. 
Měření pomocí hardwarových prostředků zaručuje vyšší přesnost, větší dodržování 
testovacích standardů, ale na druhou stranu vyšší pořizovací cenu. Softwarové 
měření, které je popsáno v rámci této diplomové práce, není tak přesné, ale je 
jednodušší a dostupnější pro více uživatelů díky webovým aplikacím a softwarovým 
utilitám. Tyto utility běží v naprosté většině na operačních systémech UNIX, 
výjimečně Windows. 
 Výše bylo zmíněno dodržování testovacích standardů, kterých se musí uživatel 
při měření řídit. Jsou to předem dané postupy měření pomocí tzv. RFC doporučení. 
Podle těchto doporučení a metod měření jsou popsány nejznámější webové a 
následně softwarové aplikace, které jsou graficky znázorněny a shrnuty do tabulky. 
 Na základě zadání je úkolem prostudovat známé metody pro testování 
přenosových parametrů datových sítí, jednotlivé přenosové parametry specifikovat a 
určit jejich vliv na kvalitu provozovaných služeb v datových sítích. Podle provedeného 
rozboru se měla navrhnout metodika pro měření kvality služeb z pohledu uživatele. 
Za účelem vytvoření této metodiky byla navrhnuta webová aplikace, která měla za 
úkol nejprve změřit přenosové parametry sítě, poté měli uživatelé vyplnit dotazník a 
ohodnotit videa na stupnici MOS (Mean Opinion Score) na základě jejich 
subjektivního dojmu. Na závěr nad rámec práce jako ověření funkčnosti aplikace byla 
pomocí zpracovaných dat vytvořena klasifikace připojení a vliv tohoto připojení na 
hodnocení. 
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1 Parametry sítě 
 

V běžné síťařské praxi je často potřeba rychle a spolehlivě posoudit metriky 
počítačové sítě. K tomu, abychom je mohli měřit, je potřeba nejprve znát, jaké 
parametry existují, co znamenají a jak se měří. Při přenosu informací je důležitý 
objem dat, který je přenosový kanál schopen přenést za určitý čas. Většinou je tímto 
parametrem považována propustnost nebo přenosová rychlost. Všechny tyto 
parametry určující kvalitu sítě jsou popsány níže [10]. 

 

1.1 Šířka pásma 
 
Existují dva popisy šířky pásma. První je z radioelektronického pohledu, kde se 

šířka pásma H v jednotkách Hertz [Hz] popisuje jako přenosové pásmo, který může 
přenést signály pouze o frekvenci z jistého omezeného intervalu. Například v běžných 
telefonních okruzích se přenáší signály pouze v intervalu fmin 300 do fmax 3400 Hz.  

Druhý popis je z IT pohledu, kde se s šířkou pásma pracuje jako s maximální 
přenosovou rychlostí v jednotkách b/s, kterou je kanál schopen přenést data.  Platí 
pravidlo, čím větší bude šířka přenosového kanálu, tím větší bude přenosová rychlost 
[10]. 

  

1.2 Přenosová rychlost 

 
Technická literatura se v definici přenosové rychlosti velmi liší. V rámci této 

diplomové práce bude přenosová rychlost vp brána jako veličina nominálního 
charakteru vyjadřující trvání přenosu jednoho bitu, tzn. při rychlosti 10 Mb/s trvá 
přenos jednoho bitu jednu desetimilióntinu sekundy.  

Rozdíl oproti propustnosti spočívá v tom, že propustnost neboli taky 
přenosový výkon vyjadřuje pouze počet přenesených bitů, zatímco přenosová rychlost 
zahrnuje navíc k přenosu bitů vyjadřující informaci také určité režijní bity, které jsou 
potřebné pro správné fungování přenosových mechanismů. Mezi takové bity patří 
například různé kontrolní součty, které dokáží detekovat neporušenost informace při 
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přenosu, či zdrojové adresy, cílové adresy nebo identifikátory obsahu. Velmi záleží na 
aktuálním vytížení sítě, kdy se hodnota může měnit a síť musí na tyto změny 
reagovat. Běžně se měří v bitech za sekundu tzv. b/s. 
 

1.3 Propustnost 

 
Tento parametr (anglicky throughput) určuje, jak velké množství dat je možné 

přenést počítačovou sítí za jednotku času. Propustnost, jak bylo zmíněno výše, 
nezahrnuje žádné bity, které by měly na starosti režii, ale pouze užitečné bity, které 
nesou bit s informací. V praxi je tento parametr daleko více využívaný, neboť není 
lehké přesně definovat, co znamenají užitečná data nebo data spojená s režií. 
Jednotka propustnosti je stejná jako u přenosové rychlosti b/s [11]. 

 

1.4 Zpoždění 

 
Zpoždění neboli latence je čas (uváděn v ms), kdy vyslaný paket dorazí ze 

zdrojového uzlu na uzel cílový. Do zpoždění se započítávají i zařízení, které jsou 
součástí přenosové trasy. Když je řeč o latenci, je potřeba rozlišit zpoždění 
jednosměrné a obousměrné [8]. 

• Jednosměrné - čas, který uplyne od odeslání přenosové jednotky až po 
její přijetí v cíli. 

• Obousměrné – tzv. RTT (Round Trip Time), čas, který přenosová 
jednotka stráví na cestě od zdroje až po cílovou destinaci a zpět. Takové 
zpoždění má velkou výhodu z hlediska sledování, kdy je možnost ho 
změřit nebo vypočítat z jednoho místa v síti.  

Dále se latence dělí podle toho, zda velikost zpoždění má konstantní a nebo 
náhodnou velikost. V tomto případě bychom se bavili buď o deterministické nebo 
stochastické části celkového zpoždění [9]. 

• Deterministické – zpoždění, které lze vypočítat a má konstantní velikost. 
Minimální čas, který je potřeba pro přenos zprávy.  
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• Stochastické – náhodná velikost zpoždění, které je ovlivněno aktuálním 
stavem sítě. V případě velkého zatížení sítě je hodnota zpoždění vysoká, ale 
naopak  může mít nulovou hodnotu, kdy celkové zpoždění není vůbec 
ovlivněné. 

 

1.5 Vliv parametrů na kvalitu služeb 
   
 ČTÚ (Český telekomunikační úřad) vydal v roce 2014 dokument, kde stanovuje 
základní parametry za účelem změření kvality služeb. Při výběru parametrů se úřad 
díval především na srozumitelnost parametrů z pohledu běžného uživatele a taktéž na 
parametry, které uvádí poskytovatelé služeb ve svých nabídkách. Úřad se ve výsledku 
rozhodl pro tři základní parametry – rychlost stahování, rychlost nahrávání a 
zpoždění. Do budoucna se počítá i zařazením více měřených parametrů [22].  
 Z těchto uvedených parametrů největší vliv na kvalitu služby má zpoždění, 
které významně ovlivňuje kvalitu připojení. Vysoké hodnoty znamenají u některých 
služeb nepoužitelnost. K takovým službám patří například hraní online her nebo 
telefonování (Skype), kde zpoždění až několik stovek milisekund zabraňuje uživateli 
rozumné užití této služby. Nicméně netýká se to jen výše uvedených služeb. Zvýšené 
zpoždění uživatel zpozoruje i při pouhém načítání webové stránky bez ohledu na 
rychlost stahování a nahrávání. Obrázek níže znázorňuje různé úrovně zpoždění při 
načtení stránky [8]. Jelikož diplomová práce je zaměřena na vliv přenosových 
parametrů na kvalitu služeb, je detailněji tento vliv popsán v praktické části v kapitole 
5. 

 
 Obr. 1.1: Rychlost načítání stránky wsj.com [zdroj www.o3bnetworks.com] 
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2 Standardy pro měření parametrů datových sítí 
 

Jelikož se na trhu objevuje široká škála zařízení, které mají různou kvalitu, 
spolehlivost a technické parametry, existují proto standardy a normy, které tyto 
zařízení porovnávají. Tyto dokumenty definují specifickou sadu testů, které prodejci 
můžou použít k měření a nahlásit výkonnostní vlastnosti zařízení v síti. Výsledky 
těchto testů poskytnou uživateli srovnatelná data od ostatních výrobců, s kterými lze 
hodnotit dané zařízení [5, 6]. 
  

2.1 Doporučení RFC 1242 
 

RFC 1242, vydán v roce  je první a rovněž jedním ze základních dokumentů 
BMWG (Benchmarking Methodology Working Group), kde jsou definovány pojmy 
jako zpoždění, ztrátovost paketů nebo konstantní zatížení. Zpoždění bylo již popsáno 
v kapitole 1.4, níže jsou popsány zbývající dvě definice těchto termínů. 

• Ztrátovost paketů – značí chybovost při přenosu dat v počítačové síti, 
kdy paket, který putuje do cílové stanice, nedosáhne svého cíle. 

• Konstantní zatížení – pevná délka rámců v pevném časovém intervalu 
[2]. 

 

2.2 Doporučení RFC 2544 
 

Jelikož neexistoval žádný jednotný způsob ověřování parametrů, nejednotnost 
v měření dokumentů a udávání výsledků, vydala skupina BMWG v březnu roku 1999 
re-publikaci dokumentu 1944 z roku 1996 opravující hodnoty IP adres, které byly 
určené k použití jako výchozí adresy pro síťové testovací zařízení. V dokumentu se 
vyskytují slova, která definují význam každého požadavku – MUST – musí splňovat 
nebo-li je vyžadován, SHOULD - měl by splňovat nebo je doporučen, MAY - 
nepovinný.  
 Implementace není kompatibilní, pokud není splněn jeden nebo více 
požadavků ze skupiny MUST. Zařízení je kompatibilní, pokud splňuje všechny 
požadavky ze skupin MUST a SHOULD a kompatibilní s podmínkou je tehdy, když 
splňuje všechna MUST, ale ne všechny SHOULD [6]. 
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2.2.1 Zapojení testeru a testovaného zařízení  
 

Předtím, než se začne s testováním, musí být testované zařízení (DUT) 
nastavené podle určitých instrukcí. Všechny podporované protokoly musí být 
nakonfigurovány a povoleny a veškeré testy by měly být prováděny se stejnou 
konfigurací, pokud nejsou vyžadovány určité změny nastavení. V průběhu testu musí 
být uvedena specifická verze softwaru a přesná konfigurace testovaného zařízení 
včetně funkcí, které byly zakázány [6]. Dále se předpokládá, že v průběhu měření se 
nebude měnit konfigurace DUT.  
 
Typy zapojení 

 
Existují tři varianty, jak lze zapojit testované zařízení. Nejjednodušší způsob, 

jak provést sérii testů, je použít tester s přijímacím a vysílacím portem. Spojení je 
vytvořeno od odesílacího portu testeru k přijímacímu portu testovaného zařízení a 
z odesílacího portu testovaného zařízení zpátky k testeru, viz obr. 2.1. 

 

 
            Obr. 2.1: Varianta A 

 
 U takového způsobu zapojení je zřejmé, že lze lehce analyzovat výsledky, neboť 
přijímací strana přijímá informace o parametrech datového toku. Největší uplatnění 
najde uvedená konfigurace při měření, pokud se zařízení nacházejí ve stejné oblasti. 

Druhá možnost zapojení se využívá v místech s větší geografickou rozlohou. 
Oproti prvnímu případu, kde jsou pouze dvě zařízení, přibylo další hardwarové 
zařízení, které splňuje funkci smyčky tzv. loop, jak lze vidět na obr. 2.2. Díky smyčce 
se datový tok odešle zpět ke zdroji – testeru. Jelikož data jdou v tomto případě dvěma 
směry, může dojít k ovlivnění datového toku obdržením zkreslených výsledků. 
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Obr. 2.2: Varianta B 

 
Poslední varianta se používá v případě, kde je potřeba změřit jeden datový 

směr. Na obr. 2.3 si lze všimnout, že zdroj dat a analyzátor jsou realizovány dvěma 
různými zařízeními. Výsledky jsou díky uspořádání přístrojů nejpřesnější [7]. 

 
Obr. 2.3: Varianta C 

Formáty rámců 
 

Formáty rámců používaných při testování v TCP/IP sítích jsou definovány 
v RFC 2544 v příloze C: Formáty testovacích rámců. Všechny zkoušky se provádějí na 
předem stanovených velikostech rámců s určitou minimální a maximální velikostí. 
V rámci standardu se rozdělují velikosti podle druhu technologie – Ethernet, token 
ring  FDDI. Například pro Ethernet jsou velikosti rámců: 

• 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 a 1518 byte. 
Jelikož se velikost rámců volí na základě fragmentace a MTU (Maximum 

Transmission Unit), měly by být do testování zahrnuty především nejmenší a největší 
rámce z důvodu proměření celého rozsahu velikostí rámců za účelem získání celé 
výkonové charakteristiky zařízení. Pokud testované zařízení nepodporuje 
fragmentování rámců, bude výsledná velikost nulová. Doporučený minimální počet 
velikostí rámců z daného rozsahu pro testování je pět. 

V průběhu měření může nastat problém, že testované zařízení obdrží rámec, 
které neodeslal tester. V tomto případě se jedná o rámce odeslané všesměrovým 
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vysíláním tzv. broadcastem. Tyto rámce se nepočítají do celkového počtu přijatých 
rámců a musí být zahozeny. Rámce se za účelem zvýšení přesnosti testu číslují, aby se 
ve výsledku dalo ověřit, zda byly přijaty všechny odeslané rámce [6].  

 
Jednotlivé testy se provádí v několika opakováních, kde každé opakování má 

určitý počet částí: 

• Pokud se nachází v testovaném zařízení směrovač, pošle se směrovací 
aktualizace a počká se 2 sekundy. 

• Pošlou se tzv. učící rámce, které slouží k aktualizaci ARP tabulek u všech 
síťových zařízení a opět se počká 2 sekundy. 

• Spustí se test s minimální dobou trvání 60 sekund. 

• Jakmile skončí test, čeká se 2 sekundy na příchod posledních rámců a 5 
sekund, než se test bude opakovat [3]. 

 

2.2.2 Test propustnosti 
 

Jak bylo zmíněno dříve, propustnost značí pouze přenos užitečných dat, kde 
není zahrnuta žádná režie. Při testování je propustnost popisována jako maximální 
rychlost zasílání rámců, při kterém nejsou zahozeny žádné odeslané nebo přijaté 
rámce [5]. V RFC 2544 je popisován test propustnosti následujícím způsobem. 

Nejprve se do testovaného zařízení pošle určitý počet rámců s určitou rychlostí 
a sledují se rámce, které vyšle. Pokud se počet odeslaných rámců shoduje s počtem 
rámců přijatých od testovaného zařízení, zvýší se rychlost a test se opakuje. 
V opačném případě, kdy je počet přijatých rámců nižší, musí se snížit rychlost. 

Hodnoty měření by měly být vyneseny do grafu, kde osa x znázorňuje délky 
rámců a osa y rychlost rámců za sekundu. Graf by měl zobrazovat minimálně dvě 
křivky s teoretickou rychlostí média a s výsledkem testu. Můžou být vyneseny i 
doprovodné křivky např. pro zobrazení výsledků testovacích toků. U každého grafu by 
měl být specifikován použitý protokol, typ přenosového média a formát testovacího 
toku. Dále by ve zprávě neměla chybět největší naměřená rychlost, velikost rámce, u 
kterého byla rychlost naměřena, typ použitého protokolu a maximální teoretickou 
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rychlost média pro určitou velikost rámce. Na závěr je uvedeno, že test by měl trvat 
60 s. Minimální počet odeslaných rámců není specifikován [6]. 

 

2.2.3 Test zpoždění 
 

Za zpoždění je považována doba, kterou paket stráví na cestě mezi 
odesílatelem a příjemcem. V RFC 1242 je zpoždění definováno rozdílně podle typu 
zařízení. V rámci testování zpoždění se rozdělují dva druhy zpracování paketu: 

• store and forward, 

• bit forwarding. 
 
Store and forward 
 
Celý rámec je nejprve načten do paměti, kde je ověřena jeho integrita a teprve poté je 
přeposílán dále na rozhraní. U takového druhu zpracování paketu je zpoždění 
definováno jako časový interval mezi mezi průchodem posledního bitu rámce na 
vstupním portu a průchodem prvního bitu výstupního rámce na výstupním portu. 
 
Bit forwarding 
 

V tomto případě je rámec bez jakékoliv kontroly ihned přeposílán na výstupní 
rozhraní. Zpoždění je definováno jako časový interval mezi průchodem prvního bitu 
vstupního rámce na vstupní rozhraní a průchodem prvního bitu výstupního rámce na 
výstupní rozhraní. 
 Ještě předtím, než se provede test, je potřeba zjistit propustnost pro rámce 
jednotlivých velikostí. Na základě naměřené rychlosti z předchozího testu 
propustnosti je zaslán tok rámců po dobu minimálně 120 s. Po 60 s se do datového 
toku vloží označený rámec, který musí zařízení přijímací testovací tok rozpoznat a 
zaznamenat čas jeho příchodu. Tento test musí být zopakován minimálně dvacetkrát. 
Výsledkem je průměr všech naměřených hodnot. Protokol z měření musí obsahovat 
definici zpoždění dle RFC 1242, která byla použita pro tento test. Naměřené hodnoty 
zpoždění by měly být ve formě tabulky. Každý řádek tabulky je určen pro jednotlivé 
velikosti testovacích rámců použitých při testu a každý sloupec naopak určen pro 
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rychlosti zasílání testovacích rámců, typ použitého média a hodnota naměřeného 
zpoždění. [6] 
 

2.2.4 Test ztrátovosti rámců 
 

V RFC 1242 je ztrátovost definována jako počet rámců, které měly být 
odeslány, ale z důvodu nedostatku systémových prostředků nebo chybě ve vysílání 
k odeslání rámců nedošlo. Ztrátovost lze vypočítat podle vzorce 1.1. 

 

!"#$% = 	
()*	+)
()

	[%]	, 

 
kde Sf znamená počet odeslaných rámců a Rf počet přijatých. Výsledek se uvádí 
v procentech. 
 
 Test se provádí tak, že se zašle určitý počet rámců o předem dané rychlosti do 
DUT a počítají se rámce, které se přes toto zařízení přenesou. U prvního testu by měla 
být rychlost odesílání rámců nastavená na maximální rychlost pro dané médium.  
U dalších testů se rychlost odesílajících rámců postupně snižuje takovým způsobem, 
aby se rychlost snížila maximálně o 10% v jednom kroku z největší hodnoty rychlosti. 
Doporučuje se, aby se provádělo snižování po menších intervalech než 10%. Test se 
opakuje do doby, dokud se nedosáhne ve dvou testech ztráty žádného rámce.  
 Naměřené hodnoty by měly být vyneseny do grafu. Osa x znázorňuje rychlost 
vysílání rámců jako procento maximální teoretické rychlosti pro určité médium a osa 
y ztrátovost v procentech. Je povoleno mít více křivek jako zobrazení ztrátovosti 
různých velikostí rámců. 
 

2.2.5 Zpracování back-to-back rámců 
 

Jsou rámce s pevnou délkou. Testovací rámce jsou posílány ve shluku v co 
nejkratším možném intervalu. Výsledek testu je charakteristika zpracování back to 
back rámců. 

(1.1) 
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Tester zasílá pravidelně na DUT shluk back-to-back rámců a následně se 
porovnává počet přijatých a odeslaných rámců. Pokud se počet rámců rovná, zvýší se 
počet rámců ve shluku a test pokračuje. Pokud je počet přijatých rámců nižší, sníží se 
počet rámců a test se opakuje. Je nezbytné najít takový počet rámců ve shluku, kdy 
nebude docházet k zahazování. Testování musí trvat minimálně dvě sekundy a měl by 
být opakován nejméně padesátkrát. Výsledkem měření je průměr všech naměřených 
hodnot [6]. 
 
2.2.6 Zotavení systému 
 
Zotavení po přetížení 
 

Aby mohl být proveden test, je nejprve nutné znát maximální rychlost 
testovaného zařízení pro testovanou délku rámce. K docílení přetížení je nezbytné po 
dobu minimálně 60 sekund zasílat rámce s o 10% vyšší rychlostí než je naměřená 
maximální rychlost. Test se provede, pokud tato rychlost dosáhne vyšší hodnoty než 
je schopné médium přenést. Jakmile uplyne 60 sekund, rychlost datového toku se 
sníží na polovinu. Poté je pozorováno, za jak dlouho od snížení rychlosti se obnoví 
příjem rámců testovaným zařízením. Test by měl být několikrát zopakován.  

Výsledkem je průměr naměřených hodnot. V testovacím protokolu by měly být 
hodnoty zapsány do tabulky. Velikosti testovacích rámců jsou zapsány v řádcích, 
sloupce mohou sloužit pro zapsání maximální rychlosti nebo pro změřený čas 
potřebný k zotavení. 
 
Zotavení po restartu 
 

V tomto testu se měří, za jak dlouho dokáže testované zařízení zotavit své 
funkce po softwarovém nebo hardwarovém restartu. Měří se čas [s], kdy byl 
naposledy přijat testovací rámec od restartu po první přijatý rámec po zotavení 
zařízení. Po odečtení těchto dvou hodnot je výsledkem doba zotavení systému po 
restartu. Aby bylo možné tyto hodnoty získat, je potřeba změřit propustnost DUT pro 
nejkratší délku rámce. Tester posílá pravidelně data naměřenou rychlostí pro 
minimální délku rámce. V případě, že zařízení je testováno při výpadku elektrické 
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energie, neměl by být výpadek kratší než 10 sekund. Z důvodu možného zkreslení 
testu aktualizací směrovací tabulky je nutné, aby test byl prováděn pouze připojenými 
zařízeními k DUT. 
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3 Způsoby měření přenosových rychlostí 
 
Pojem šířka pásma byla již v rámci této práce párkrát zmíněna. V této kapitole 

se zaměříme na tento pojem z širšího hlediska. Jak již bylo dříve zmíněno, šířka 
pásma značí objem dat, které mohou být přeneseny přes síťovou cestu. Pokud je řeč o 
komunikaci na fyzické vrstvě, jedná se o šířku spektra elektromagnetických signálů.  

Existuje velké množství aplikací, které jsou velmi náročné na datový přenos – 
například přenos souboru nebo multimediální streaming. Výkon těchto aplikací 
z velké části ovlivňuje šířku pásma. V této kapitole se rozlišují tři druhy pojmů. 

 

• Šířka pásma – viz kapitola 1.1 

• Dostupná šířka pásma – jedná se o část šířky pásma, která není 
momentálně využívána k přenosu dat a tudíž je volná. Velice důležitá 
charakteristika výkonu sítě a schopnosti zpracovávat data. 

• Dosažitelná propustnost pro jedno TCP spojení – tzv. BTC (Bulk 
Transfer Capacity), velmi důležitý parametr pro koncového uživatele, 
jelikož protokol TCP se používá k téměř 90% přenosu dat [3]. 

 
První dva parametry jsou definovány jak pro jednotlivé linky, tak i pro end-to-

end spojení. Na druhou stranu parametr BTC je definován jen pro end-to-end 
spojení. Jelikož zatížení sítě je velice proměnlivé, mění se velikost dostupnosti šířky 
pásma velice často, naproti tomu šířka pásma je konstantní po celou dobu, pokud 
nedojde k upgradu linky nebo ke změně směrování.  
 

Na konci vyvstává důležitá otázka, jak změřit výše zmíněné parametry a to jak 
u síťových nebo u end-to-end spojení. Správci sítí, kteří mají administrátorské práva 
k routerům a switchům zapojeným k linkám, se jednoduše připojí k zařízení a pomocí 
protokolu SNMP si načtou a stáhnou veškeré informace z daného zařízení. Jelikož 
koncový uživatel většinou nemá administrátorské práva, nedokáže se připojit na 
zařízení a tudíž stáhnout požadované informace, je nucen použít některou z metod 
uvedených níže. 
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3.1 Webové aplikace pro měření rychlosti spoje 
 

Pro měření rychlosti přípojky pomocí webové aplikace se využívá tzv. 
speedmetrů, kterých využívá většina dostupných aplikací. Předtím než začne samotné 
měření, je potřeba vypnout všechny aplikace využívající internetové připojení, aby 
měření bylo co nejpřesnější bez jakýchkoliv zkreslení.  

Již zmíněný speedmetr je server, který nabízí kompletní spektrum měření 
přenosových parametrů datových sítí. Největší prioritou je umístění. Testovací server 
musí být nejlépe umístěn v páteřní síti za účelem získání co nejlepších výsledků. 
V České republice existuje páteřní síť NIX (Neutral Internet eXchange), ve které se 
sdružují všichni čeští a zahraniční poskytovatelé internetových služeb za účelem 
vzájemného propojení jejich sítí [13].  

 

3.1.1  Metodika testování  
 

Předtím, než budou vypsány fáze měření přes webovou aplikaci, je potřeba 
znát dva cizí pojmy, které nebyly ještě v rámci této práce zmíněny. Jedná se o 
download a upload. Download je kvalitativní parametr sítě, který značí stahování dat 
k uživateli ze vzdáleného systému do lokálního systému, např. stahování filmu, FTP 
nebo email server. Upload znamená přesný opak – nahrávání dat z lokálního systému 
do vzdáleného systému, například nahrávání dat na webové úložiště nebo 
multimediální stream. Latence již byla dříve zmíněna – zpoždění. 
 
• Měření downloadu 
 
Pro správné fungování měření maximální rychlosti stahování je nutné nejprve ve 
webové aplikace stáhnout referenční soubor, podle jehož doby stahování se určí 
velikost hlavního testovacího souboru. Velikost takového souboru musí být 
v intervalu od pěti do deseti sekund, aby nedocházelo k přetěžování.  
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• Měření uploadu 
 
Existují dvě možnosti změření rychlosti odchozího toku. Buď pomocí testovacího 
souboru, který si aplikace sama vygeneruje nebo aplikace odesílá část stažených dat 
při měření stahování. Na druhou stranu je velmi časté, že některé webové aplikace 
nepodporují změření maximální rychlosti odchozího toku dat. 

 

• Měření latence 
   
 V této části měření se počítá časový interval, který uplyne mezi odesláním paketu a 
přijetím odpovědi od serveru [ms]. Jelikož je server zatížen dobou zpracování dotazu, 
je tento test pouze velmi orientační [14]. 

 

3.1.2 Seznam webových aplikací 
 

Výběr a popis nejznámějších a nejvyužívanějších speedmetrů v České 
republice. Každá aplikace je popsána a následně graficky zobrazena. Na závěr jsou 
v tabulce popsány jednotlivě u každé aplikace výhody, nevýhody a různé další 
vlastnosti. 
 
 
www.rychlost.cz 

• na výběr ze dvou serverů vyhovující běžným potřebám měření 

• jsou staženy dvě velikosti souboru podle délky stahování testovacího souboru – 
nad 5 sekund 100 kB, pod 5 sekund 5000 kB 

• grafické znázornění na obr. 3.1 
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Obr. 3.1: Výstup měření na serveru rychlost.cz 

 
www.speedtest.net 

• celosvětově nejvyužívanější měřič rychlosti 

• po celém světe rozloženy stovky měřicích serverů za účelem co 
nejpřesnějšího výsledku 

• měsíčně přes 50 miliónů testů 

• využívá více vláknového stahování, kde může nastat problém, pokud je 
internetové připojení větší než 20 mB/s, je pravděpodobné, že budou 
změřeny vyšší rychlosti než u testerů využívající testování jedním 
vláknem 

• výběr testovacího serveru na základě velikosti pingu 

• průběh měření zobrazen na obr. 3.2 
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Obr. 3.2: Průběh měření na serveru Speedtest.net 

 
www.lupa.cz 

• jeden z nejčtenějších serverů píšící o IT technologiích, kde provozuje 
spolu s měřičem rychlosti další nástroje jako např. traceroute, WHOIS 
nebo zjištění IP adresy 

• stabilita měřena jako odchylka od průměrné rychlosti, proto není 
výsledek tolik ovlivněn zatížením serveru 

 
Obr. 3.3:Výsledky měření parametrů na serveru Lupa.cz 
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www.speedtest.cesnet.cz 

• měřič rychlosti skupiny CESNET (sdružení vysokých škol) provozující 
páteřní akademickou síť 

• prezentace výsledku měření zobrazena na obr. 3.4 
 

 
Obr. 3.4: Prezentace naměřených výsledků na serveru Speedtest.cesnet.cz 

 
 
www.dsl.cz 

• web, který se zaměřuje na dění okolo internetu v České republice 

• nabízí kromě měření rychlosti i mapu rychlosti a dostupnost služeb 

• naměřená rychlost je znázorněna na obr. 3.5 
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Obr. 3.5: Naměřená rychlost na webu Dsl.cz 

Shrnutí 
 

V kapitole o webových aplikacích měřicích přenosové parametry byly vypsány 
a následně graficky znázorněny nejznámější české měřicí utility a jedna celosvětová. 
Jedná se pouze o informativní měření, které nemá vypovídající hodnotu. Jak si lze 
všimnout, většina z aplikací naměřila přenosové rychlosti stahování i nahrávání 
s velkými rozdíly, protože každý z testovaných webů má na jiném místě umístěný 
server. Přesto se některé servery snaží přizpůsobit velikost testovacího souboru 
rychlosti testované linky za účelem získání univerzálních výsledků. Výjimku tvoří 
server Lupa.cz, který i přes vícekrát zopakované měření ukazuje hodnoty, jenž jsou 
daleko mimo rozsah garantované rychlosti od poskytovatele připojení UPC. Níže je 
zobrazena tabulka 3.1.1 porovnávající výše uvedené webové aplikace.  
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Tab. 3.1.1: Seznam serverů pro měření parametrů spoje 

Server Jazyk 
Počet měření 

ping 
Velikost souboru 

pro ping [kB] 
Trvání 

testu [s] 
Výhody Nevýhody 

Rychlost.cz 

FLASH + 

HTML5 

 

10 100 a 500 20 – 30 

Pěkné grafické 

zpracování, větší 
množství serverů, 

velmi podobné 

výsledky, více 

statistik 

Zopakování 
testu až po 

uběhnutí jedné 

minuty 

Speedtest.net FLASH - - cca 30 
Velké množství 

testovacích serverů 

Délka trvání 

testu 

Lupa.cz FLASH - - 30 - 40 
Minimální rozdíly 

ve výsledcích 

Dlouhotrvající 
změření odezvy, 

slabé grafické 

zpracování 

Speedtest.cesnet

.cz 
FLASH 10 10 cca 30 

Nejnižší odezva ze 

všech serverů, měří 

jitter 

Žádné 

statistiky, 

nepropracovan
ý vzhled 

Dsl.cz PHP + JS - - 20 - 30 

Automatické 

generování velikosti 

souboru 

Pouze základní 

informace, 

žádné statistiky 

 
 

3.2 Softwarové měřicí utility a jejich metody měření 

 
V předchozí kapitole bylo popsáno, jak změřit přenosové parametry pomocí 

webové aplikace. Pokud ale uživatel vyžaduje co nejpřesnější výslednou hodnotu, měl 
by využít softwarový nástroj. Výše zmíněné webové aplikace obsahují jednu hlavní 
nevýhodu, o který je softwarový měřič ochuzen – pracuje aplikační úrovni, kde 
výsledek je ovlivněn mnoha faktory jako např. rychlostí doplňku Flash nebo 
JavaScriptem.  

V minulých letech byly tyto specializované nástroje vyvíjeny pro platformu 
UNIX, postupem času, například nástroj Iperf, byl přepracován pro operační systém 
Windows. Každý software má jiné metody měření s různou přesností, které budou 
v rámci této kapitoly zmíněny a popsány. Na závěr je uvedena tabulka popisující 
jednotlivé utility, jejich metody měření a autoři.  
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3.2.1 Variable Packet Size 
 

Metoda VPS (Variable Packet Size) je technika používaná k určení šířky pásma 
přenosové cesty. Poprvé byla použita panem Jacobsnem při psaní programu 
Pathchar, který je popsán v kapitole níže. Využívá se měření RTT pomocí testovacího 
paketu od zdroje ke každému uzlu cesty. Abychom byli schopni vypočítat šířku pásma 
přenosové cesty, je potřeba k již známému RTT zjistit velikost paketu a zpoždění, viz 
vzorec 2.1 

 

/0 = 	 12
+33*	4563

	[//8]	, 

 
kde je: bw – šířka pásma přenosové cesty, 
 Ps – velikost paketu, 
 Rtt – round trip time, 
 Lat – konstanta zpoždění. 
 

K výpočtu se využívá poznatku, že přenést paket rychlejší linkou vyžaduje 
kratší čas než u pomalejší linky. Problém nastává při určení velikosti zpoždění. 
V praxi se zpoždění zjišťuje odesláním dvou velikostí paketů. Nejprve se odešle paket 
s co nejmenší velikostí, tím se získá čas Lat. Následně se provede totéž s větší velikostí, 
kde doba doručení je označována za hodnotu Rtt [2]. Díky těmto údajům je možné 
vypočítat šířku pásma přenosové cesty.  
 V průběhu testování může nastat situace, kdy se paket při procházení sítí 
zastaví a čeká, až ho další zařízení přepošle, což může způsobit zkreslení výsledku. 
Aby se zamezilo dalším zkreslením, je nutné měření několikrát opakovat, použít pro 
výpočet minimální časy průchodu dané velikosti a také opakovat měření pro různé 
velikosti paketů.  
 
Utilita Pathchar 
 

Pathchar je nástroj, který se snaží zjistit přenosové parametry spoje změřením 
Rtt paketů vyslaných ze zdroje. Stejně jako traceroute Pathchar pracuje s číslem TTL 
(Time To Live), které je obsaženo v hlavičce testovacího paketu. TTL označuje 

(2.1) 
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maximální dobu existence paketu při průchodu sítí, čímž chrání celou síť proti 
zahlcení. Jakmile projde paket v síti routerem, je automaticky hodnota TTL snížena o 
jedna. Může nastat situace, kdy hodnota TTL je nula. V tomto případě je tento paket 
routerem zahozen a je odeslána ICMP chybová hláška „Time exceeded“ zpět 
k odesílateli. Díky času příchodu tohoto ICMP paketu, je odesílatel schopen zjistit 
RTT k tomu uzlu, kde byl testovací paket zahozen. Pokud se postupně zvyšuje 
hodnota TTL, lze zjistit adresu každého routeru v cestě testovacího paketu.  

Pathchar posílá tyto testovací pakety postupně v sérii s proměnnou velikostí 
paketu a s proměnnou hodnotou TTL. Pro každý testovací paket je následně měřen 
čas do té doby, než přijde chybový ICMP paket, díky čemuž se poté zjistí zpoždění a 
šířku pásma každého spoje v cestě a pravděpodobnost, kdy bude paket zahozen. Na 
obr. 3.6 je zobrazen výstup programu v prostředí Linux.  

 

 
Obr. 3.6: Výstup programu Pathchar v prostředí Ubuntu 

 Třetí řádek znázorňuje nejmenší a největší velikost paketu a krok ikrementace. 
Čtvrtý řádek ukazuje počet opakování testů pro každou velikost paketu (46 tests), na 
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pátém řádku lze vidět počet velikostí testovacích paketů použitých při měření (32 
repetitions).  
 

3.2.2 Packet Pair Dispersion 
 

Metoda Packet Pair Dispersion, vyvinuta pány Jacobsenem, Keshavem a 
Bolotem, je využívána pro měření end-to-end šířky pásma přenosové cesty. V rámci 
této kapitoly je zmíněna jedna utilita, která využívá metody PPD. 

Nejprve jsou odeslány dva pakety o stejné velikosti těsně za sebou. Když tyto 
pakety projdou linkou s šířkou pásma nižší, než ze které vycházely, zvětší se doba, 
kterou potřebují k přenosu. Pokud poté následuje linka s vyšší přenosovou rychlostí, 
lze vidět, že rozestupy mezi pakety se zvýší, neboť první paket se už přemístil 
z přenosové cesty o užším pásmu do cesty s širším pásmem, zatímco druhý paket je 
stále přenášen pomalou cestou. Díky této časové prodlevě lze spočítat přenosovou 
rychlost podle vzorce 3.1 

 

/0 = 	 12
%9*	%:

	[//8]	, 

 
kde je: bw – šířka pásma přenosové cesty, 
 t2 – čas, kdy příchodu prvního paketu, 
 t1 – čas, kdy příchodu druhého paketu. 

 
Dle vzorce 4.1 vypadá výpočet přenosové rychlosti pomocí metody Packet Pair 

Dispersion jednoduše, ale výsledky se mohou být ovlivněny a lišit se. V roce 1996, při 
vyvíjení této metody, pracovaly routery většinou na technologii FCFS (First Come – 
First Serve),  kde žádosti klientů jsou zpracovávány v takovém pořadí, v jakém přišly 
a nemyslelo se na to, že by měření mohlo být ovlivněno jiným provozem. Tudíž paket 
cestuje po jedné lince a z důvodu možnosti zapojení cesty více paralelně zapojenými 
linkami může být výsledek zkreslený.         

V dnešní době jsou nároky na provoz vyšší, provoz je klasifikován a rozdělen 
pomocí QoS (Quality of Service) na základě jejich priority do několika tříd. Proto 
mezera mezi pakety nemusí mít takový rozestup jen kvůli rozdílné kapacitě spoje, ale 
může rozhodovat nastavení v politice routeru.  

(3.1) 
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Utilita Pathrate 
 
 Utilita Pathrate vyžaduje k měření přístup na oba koncové body. Využívá se 
různých velikostí testovacích paketů, kde jako výsledek měření je maximální možná 
rychlost mezi dvěma koncovými uzly přenosové cesty. Měření probíhá v několika 
fázích: 

• Zjistí se, kolik paketů lze poslat za sebou, aby cesta nebyla přetížena.  

• Utilita pravidelně za sebou navyšuje délku paketů za účelem zjištění 
rozsahu měření. 

• Poté je odesláno až 1000 testovacích paketů s různou velikostí, aby se 
dala předběžně zjistit kapacita přenosové cesty. 

• V poslední fázi měření se vytvoří shluk až 500 paketů (tzv. packet train), 
aby se zjistilo, která naměřená hodnota v předchozí fázi je svým 
výsledkem nejblíže k výsledné kapacitě spoje [18].   

 

3.2.3 Self-Loading Periodic Streams  
 

 
Metoda Self-Loading Periodic Streams měří podobně jako metoda Packet Pair 

Diversion end-to-end dostupnou šířku přenosové cesty. Jak již z názvu vyplývá, jedná 
se o posílání několika stejně velkých paketů od odesílatele k příjemci určitou rychlostí 
R. Úkolem této metody je sledovat rozdíly jednosměrného zpoždění.  

• Jestliže rychlost posílání odchozích paketů je vyšší než dostupná šířka 
pásma cesty A, shluk paketů zahltí vyrovnávací paměť, linka se přetíží a 
tím začne jednostranné zpoždění testovacích paketů stoupat 

• Pakliže je dostupná šířka pásma vyšší než rychlost odchozích paketů, 
jednostranné zpoždění se nenavyšuje, jak ukazuje obr. 3.7. 
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Obr. 3.7: jednostranné zpoždění 

 
Utilita Pathload 

 
Měřicí utilita Pathload, vytvořená v roce 2002, slouží v průběhu měření 

k zjištění rozsahu rychlosti, které se na dané lince dosáhne. Měření je typu klient – 
server. Pracuje se s pakety typu UDP, které klient pravidelně odesílá určitou rychlostí. 
Jelikož není možné, aby šířka pásma přenosové cesty byla zjištěna z jednoho měření, 
provádí Pathload pokaždé více měření, dokud se nesplní minimálně jedna podmínka. 
 

• Rozdíl dvou měření jdoucích po sobě je menší, než se požaduje. 

• Rozptyl tzv. šedé zóny, ve které se pohybuje dostupná přenosová cesta, 
je větší, než se požaduje. 

 
Utilita Cprobe 
 
 Cprobe byla první utilitou, která měřila end-to-end dostupnou šířku pásma 
přenosové cesty. Využívá se řetězec osmi paketů s maximální velikostí a měří se 
rozptyl mezi těmito pakety. Výsledky měření jsou pouze přibližné, jelikož rozptyl 
řetězce je závislý na každé lince, avšak dostupná šířka pásma přenosové cesty je 
závislá pouze na nejužší cestě [3]. 
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3.2.4 Bulk Transfer Capacity 
 

 
Metoda BTC (Bulk Transfer Capacity) je zhruba definováno jako přenosová 

rychlost, které může být maximálně dosaženo, aniž by se síť zahltila. Zatímco BTC 
utility jsou tady s námi již poměrně dlouho, nikdy nebylo prováděno žádné 
ohodnocení jejich přesnosti s ohledem na standard TCP (Transmission Control 
Protocol), který využívá techniky proti zahlcení [19]. 

 
Utilita Treno 
  
 Treno byla první utilita, která měří BTC. Nevyužívá protokolu TCP, ale TCP 
spojení jednoduše emuluje zaslání UDP (User Datagram Protocol) paketů na 
libovolný port. Díky tomuto řešení není potřeba, aby Treno mělo přístup k cíli. Utilita 
čeká do té doby, než přijde ICMP zpráva „Port-Unreachable“. Stejně jako u metody 
VPS, kde se pracuje s ICMP, není tato metoda moc spolehlivá z důvodu použití 
firewallu [20]. 
 
Utilita iPerf 
 
 iPerf je nástroj sloužící pro měření maximální dostupné šířky pásma. 
Podporuje vyladění několika parametrů spojených s časem, vyrovnávací pamětí a 
protokoly (TCP, UDP, SCTP s IPv4 a IPv6). Pro jednotlivý test je reportována šířka 
pásma, ztrátovost a další parametry. Aplikace pracuje ve dvou módech – jako klient a 
server. Mezi těmito stranami probíhá měření rychlosti. Na klientské stanici se zadá IP 
adresa serveru, se kterým má probíhat měření a komunikace je navázána. Do testu je 
možno zahrnout plno dalších nastavení. Pár těchto nastavení je zmíněno níže [21]: 
 

• Nastavení maximální rychlosti, 

• klient a server můžou mít několik současných spojení, 

• server zvládne více spojení, než aby ukončil po prvním testu, 

• nastavení šířky pásma pro TCP a UDP, 

• nastavení algoritmu proti přehlcení spoje, 
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• použití SCTP raději než TCP, 

• výstup ve formátu JSON, 

• počet klientů, 

• obousměrný test, 

• délka testu, 

• množství odeslaných dat. 
 
Shrnutí 
 
  
 Cílem bylo představit srovnání softwarových měřicích utilit s různými 
metodami měření. Každý nástroj se liší v použité metodě a má za účel měřit určitou 
metriku. V tabulce 3.2.1 níže jsou vypsány veškeré dostupné utility s autory, měřenou 
metrikou a použitou metodou. 
 
Tab. 3.2.1: Přehled dostupných měřicích utilit s jejich metodami měření 

Nástroj Autor Měřená metrika Použitá metoda 

Clink Downey Šířka pásma od uzlu k uzlu Variable Packet Size 

Pathchar Jacobson Šířka pásma od uzlu k uzlu Variable Packet Size 

Pchar Mah Šířka pásma od uzlu k uzlu Variable Packet Size 

Bprobe Carter End-to-end šířka pásma Packet Pair Dispersion 

Nettimer Lai End-to-end šířka pásma Packet Pair Dispersion 

Pathrate Dovorolis, Prasad End-to-end šířka pásma Packet Pair Dispersion 

Sprobe Saroiu End-to-end šířka pásma Packet Pair Dispersion 

Cprobe Carter End-to-end šířka pásma Packet Train Dispersion 

Pathload Jain, Dovrolis End-to-end dostupná šířka pásma Self-loading Periodic Streams 

IGI Hu End-to-end dostupná šířka pásma Self-loading Periodic Streams 

PathChirp Ribeiro End-to-end dostupná šířka pásma Self-loading Periodic Streams 

Treno Mathis End-to-end dostupná šířka pásma Emulovaný TCP přenos 

Cap Allman Bulk Transfer Capacity Emulovaný TCP přenos 

Ttcp Muuss Bulk Transfer Capacity TCP přenos 

Ipref NLANR Bulk Transfer Capacity TCP přenos 

Netpref NLANR Bulk Transfer Capacity TCP přenos 
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4 Analýza metodiky testování QoE 
 

Již výše v kapitole 2 byly zmíněny standardy RFC, které musí být dodržovány 
při měření za účelem jednotnosti při porovnávání výsledků. Aby tyto standardy byly 
ověřeny v praxi, byla vybrána studie doktora Jiřího Hoška Mobile Web QoE Study for 
Smarpthones [23] a následně ověřená, zda skutečně odpovídá doporučením anebo 
zda se v něčem liší. Studie se věnuje kvalitě zážitku (tzv. QoE - Quality of Experience) 
při používání webových služeb na chytrých telefonech.  

 

4.1 Metodika testování QoE 

 
Metodika testování ve studii [23] je rozdělena na čtyři části A, B, C a D a snaží 

se dodržet následující body: 
 

• Být použitelná pro celý rozsah zkoumaných scénářů. 

• Zahrnout širokou škálu psycho – sociálních faktorů. 

• Rozumět měření. 
 

V první části A, která je nazvána Test osobního profilu, se popisuje doporučený 
počet testovaných subjektů – od 17 do 41, kteří absolvují testování. Ze statistických 
důvodů 15 je absolutní minimum. Subjekty by neměly být přímo zahrnuty ve 
vyhodnocení jako část jejich práce a také by neměly mít zkušenosti s podobným 
testováním. Aby se dosáhlo orientačních výsledků, bylo v tréninkové fázi experimentu 
provedeno vyhodnocení pomocí menší skupiny expertů (3 – 5). Subjekty byly taktéž 
otestovány na ostrost zraku. Vybraná skupina se lišila ve věku, ve vzdělání, v pohlaví a 
ve zkušenostech se zpracováním obrázků.  

Ve druhé části B, Podmínky testování, je zmíněna laboratoř, která dodržuje 
všeobecné podmínky prohlížení pro subjektivní hodnocení v domácím prostředí 
definované v ITU BT.500-13 a P.910. Nejvíce běžná vzdálenost mezi očima a 
displejem chytrého telefonu je přibližně 40 cm.  Na rozdíl od prohlížecích podmínek 
zmíněných výše, ty hlavní faktory zájmu se systematicky měnily, aby se lépe pochopil 
jejich vliv na QoE.  
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Ve třetí části C, Kvalita ohodnocení testu, je popisována metoda ACR 
(Absolute Category Rating). V této metodě byla každá sekvence testu představována 
jedna po druhé a byly hodnoceny nezávisle na kategorii stupnice. Po každé prezentaci 
byly subjekty vyzvány k vyhodnocení kvality testu. Implementována byla taky 
kombinace široce využívané MOS (Mean Opinion Score) pětistupňového hodnocení 
s metodou ACR. Metodika je strukturována do instruktážní a experimentální fáze. 
Celá procedura je plně automatizována přes tzv. Hodnotící centrum. V instruktážní 
části byl popis scénáře a metoda testování zobrazována v psané formě testovaným 
subjektům na displeji. Po této části následovala experimentální fáze, ve které se každé 
subjektivní hodnocení skládalo minimálně z jedné testovací relace (26 – 27 
specifických úkolů). Maximální trvání jednoho kola bylo přesně 40 minut. Na začátku 
každého kola byl představen zkušební provoz s třemi úkoly. Tyto úkoly byly velice 
podobné testovacím úkolům a jejich subjektivní kvalita se podstatně měnila. 
V souladu s MOS byla použita hodnotící stupnice (1 – nedostatečná, 2 – dostatečná, 3 
– dobrá, 4 – chvalitebná, 5 – výborná). Doba na hodnocení byla nastavena na deset 
vteřin. Tato hodnotící metoda byla implementována do elektronického dotazníku, 
který byl vyvinut pro vyhodnocení QoE mobilních služeb. Doba trvání jednoho úkolu 
se podstatně měnila, testující osoba mohla kdykoliv odejít z úkolu a ohodnotit. Každý 
uživatel byl vystaven 26 – 27 úkolům během jednoho kola, ale trvání testovacího kola 
nikdy nepřekročilo. Pokud testující osoba skončila testovací kolo dříve, test 
pokračoval do další testovací relace, ale trvání testovacího kola nikdy nepřekročilo 40 
minut. Úkoly byly prezentovány v náhodném pořadí s výjimkou, že stejný úkol se 
nesmí následně objevit.  

Testování nastavení scénáře neboli poslední část D, se věnuje finálnímu 
nastavení testovaných scénářů obsahující kombinaci počátečních načítacích zpoždění 
a přenosové rychlosti. Celkově bylo provedeno 1075 jednotlivých vyhodnocení. Aby se 
vyhnulo zhroucení testu kvůli velkému obsahu webu nebo síťových parametrů, 
zkombinovala se vyhrazená přenosová rychlost a zpoždění podle následujícího 
rozdělení. Pro nulové zpoždění bylo provedeno 20 jednotlivých vyhodnocení pro 
každý obsah webu a pro všechny přenosové rychlosti (celkem 360 úkolů). Pro 1,5 a 11 
vteřinové zpoždění bylo provedeno 15 vyhodnocení s přenosovými rychlostmi 32, 128, 
512 kb/s (celkem 405 úkolů). Zpoždění 3 a 7 vteřin, taktéž 15 vyhodnocení 
s přenosovými rychlostmi 64, 256 a 1024 kb/s (celkem 270 úkolů). A na závěr pro 
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nekonečné zpoždění a chybné stahování webové stránky bylo provedeno 20 úkolů pro 
oba scénáře. Úkoly s nekonečným zpožděním byly rovnoměrně rozloženy mezi 
webové obsahy. Chybné stahování webové stránky bylo provedeno dvacetkrát při 
nejnižších přenosových rychlostech. 

  

4.1.1 Srovnání studie a doporučení P.800 
 
 

Studie Mobile Web QoE Study for Smarpthones si vybrala co nejvhodnější 
metodu posuzování ITU-T Rec P.800 [24], která nabízí dostačující základ pro tento 
subjektivní experiment. V rámci této kapitoly bude porovnáno, zda studie skutečně 
odpovídá doporučení  a nebo se najdou určité odlišnosti. 

Doporučení P.800 se stalo standardem pro vyhodnocování QoE služeb 
založených na IP. Tento standard doporučuje pro vyhodnocování metodiku testování 
tzv. ACR (Absolute Category Rating) založenou na pětistupňové hodnotící škále MOS. 
Nedávné studie v hodnocení mobilního webu pomocí QoE dodržují toto doporučení, 
ale paralelně se ITU-T snaží řešit přesnější společnou metodiku pro provádění 
subjektivních studií QoE pro webové aplikace za účelem doporučení nejlepších 
postupů. Tato studie přesně popisuje metodiku hodnocení a částečně řeší vzhledové 
problémy testování, protože aktuální doporučení P.800 poskytuje určitý stupeň 
„svobody“.  

Jak tedy bylo zmíněno, studie se řídí především podle metodiky testování ACR 
s její hodnotící škálou MOS. Co se týká samotného testování, subjekt nesměl být 
přímo zapojen do práce spojené s hodnocením výkonnosti. Doporučení se zmiňuje o 
instrukcích k subjektu. Subjektu musí být dány informace ještě před testováním. 
Pokud subjekt instrukcím rozumí, měl by se řídit seznamem a dát svůj názor. 
Porovnání studie s doporučením P.800 je znázorněno v tabulce 4.1.1. 
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Tab. 4.1.1: Porovnání studie s doporučením P.800 

Doporučení ITU-T 
P.800 

Mobile Web QoE Study 
for Smarpthones 

ACR √ 

MOS √ 

Instrukce k subjektu √ 

Způsobilost subjektů √ 

 
 

4.2 Porovnání studie s jinou metodikou testování 
 

Jak bylo zmíněno výše, studie doktora Hoška Mobile Web QoE Study for 
Smarpthones byla měřena podle doporučení P.800. V této kapitole bude tato studie a 
její metodika testování porovnána s jinou studií, která se zabývá měřením QoE. Ta 
taktéž využívá podobná doporučení, kterými se při měření řídí. Pro porovnání 
metodik testování byla vybrána studie Quality of Experience Measurements for 
Video Streaming over Wireless Networks [25]. 

 
Quality of Experience Measurements for Video Streaming over Wireless 
Networks 
 
 Studie od autorů Kandaraj Piamrat, César Viho, Adlen Ksentini a Jean-Marie 
Bonin se zmiňuje ve své práci na zkoumání QoE o měření pomocí třech způsobů – 
subjektivní přístup, objektivní přístup a hybridní přístup. Studie se soustředí 
především na hybridní přístup zvaný Pseudo Subjective Quality Assessment (PSQA), 
který udržuje výhody obou subjektivních a objektivních schémat a zároveň 
minimalizuje jejich nevýhody. Je také pozorováno, že PSQA má přibližně stejné 
výsledky jako subjektivní hodnocení, které je ve většině případů vyhodnocené 
lidskými subjekty. Kromě toho, cíl tohoto hodnocení je ověření PSQA pro měření 
QoE, které má usnadnit používání QoE jako metriku pro řízení zdrojů v budoucnosti.  
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1. Subjektivní hodnocení 
Nejpřesnější přístup, jak posoudit vnímanou kvalitu, je subjektivní hodnocení, 

protože neexistuje lepší ukazatel kvality obrazu než ten daný lidmi. Nicméně, kvalita 
hodnocení lidským objektem také zaleží na osobní zkušenosti. Posuzování spočívá ve 
vytvoření seznamu lidí, kteří budou hodnotit sekvence videa v závislosti na jejich úhlu 
pohledu a jejich vnímání. Výstup z testu bude MOS (Mean Opinion Score). 

Existují standardní metody pro provádění subjektivní hodnocení kvality videa 
jako ITU-R BT.500-11. Metoda má několik variací, např. Single Stimulus (SS), Double 
Stimulus Impairment Scale (DSIS) a plno dalších. Všechny tyto variace si jsou velice 
podobné, změny se týkají například klasifikační stupnice, referenčního videa, délky 
sekvence videa, počtu zkušebních videí a počtu pozorovatelů. 

Ikdyž tento subjektivní přístup je nejpřesnější, protože je vyhodnocen lidmi, je 
velmi nákladný z hlediska pracovní síly. Kromě toho je tento přístup velice časově 
náročný a nelze použít v automatizovaném měření nebo jako nástroj pro sledování 
v reálném čase. 

 
2. Objektivní hodnocení 

Vzhledem k tomu, že subjektivní přístup není vhodný pro realizaci, mnoho 
vědců hledalo jiný přístup, jak zpracovat automaticky informace pomocí síťových 
parametrů. V důsledku toho mají zájem o objektivní přístup, který používá algoritmy 
nebo vzorce a QoS měření toku daný technickými parametry, které mohou být 
jednoduše získané ze sítě. Existuje mnoho objektivních metrik a v rámci této práce 
bude vybrána právě jedna z nich – poměr signálu k šumu (Peak Signal-to-Noise 
Ratio), protože je to nejběžnější a nejjednodušší objektivní hodnocení videa 
používaný mnohými výzkumníky. PSNR je poměr mezi maximální možnou sílou 
signálu a sílou rušícího šumu, který má vliv na přesnost jeho reprezentace. Nevýhoda 
této metriky může být, že PSNR může být vypočítán pouze jednou, jelikož výsledný 
obraz je rekonstruován na přijímači a proto nemusí být vhodné použití v real-time 
přenosech. Další nevýhoda může být odvození MOS z této metriky. Nicméně existuje 
heuristické mapování PSNR na MOS jak je ukázáno v tabulce 4.2.1.  
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Tab. 4.2.1: Možný převod PSNR na MOS 
 

PSNR [dB] MOS 

 
> 37 

31-37 

25-31 

20-25 

< 20 

 

5 (Excellent) 
 

4 (Good) 

3 (Fair) 

2 (Poor) 

1 (Bad) 

 

 
 
3. Hybridní hodnocení 

Na rozdíl od dvou přístupů popsaných výše, hybridní hodnocení nazývané 
PSQA bylo vytvořeno za účelem poskytnout přesné QoE posouzení vnímané 
člověkem. Kromě toho pracuje v reálném čase. Metoda je založená na statistickém 
učení, které používá tzv, RNN (Random Neural Network – Náhodné Nervové Sítě). Je 
hybridní v tom smyslu, že existuje subjektivní vyhodnocení v metodice, ale to může 
být provedeno pouze jednou a používá se podle potřeby s pomocí kvalitativních 
faktorů (objektivní parametry). 

V minulosti byla technika PSQA použita v některých studiích, například VoIP 
(Voice over IP) přes bezdrátovou LAN síť, video aplikace přes DiffServ sítě nebo IPTV 
přes peer-to-peer sítě. Nicméně, PSQA je závislá na aplikaci a na systému, tudíž 
předchozí práce byly zpracovány, ale žádná z nich nebere v úvahu streamování videa 
přes WLAN, což se v poslední době stává velice populárním. Tato práce přispěje 
k hodnocení výkonnosti PSQA pro streamování videa přes WLAN. To se provádí 
pomocí NS2 využívající Gilbert modelu pro modelování ztrát a porovnávání PSQA 
s PSNR.  
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Metodika testování 
 
 V této sekci bude popsáno, jak PSQA funguje. Před používáním PSQA 
v reálném čase, musí být provedeny tři kroky dopředu. Celý proces je potřeba udělat 
pro každou aplikaci. Na konci kapitoly v tabulce 4.3.1 jsou srovnány obě studie a 
jejich použité metodiky měření. 
1) Faktory ovlivňující kvalitu a databáze zkreslených videí: V této první fázi se 
vybere sada faktorů ovlivňující kvalitu jako například kodek, šířka pásma, ztrátovost, 
zpoždění a jitter spolu s jejich rozsahy hodnot. Nastaví se sada parametrů s jejich 
přesnou hodnotou a konfigurací. Poté se generují videa z databáze změnou 
konfigurace. V potaz se berou dva parametry ovlivňující kvalitu. 
 

• Loss rate paket – průměrná délka sekvence po sobě jdoucích ztracených 
paketů v určitou dobu. 

• Mean loss burst size - parametr MLBS zachycuje způsob, jak jsou ztráty v toku 
distribuovány, protože to výrazně ovlivňuje vnímání kvality obrazu.   

 
2) Subjektivní hodnocení kvality: Ve druhé fázi se hodnotí zvolená konfigurace 
v předchozí fázi pomocí subjektivního vyhodnocení. Lidské subjekty hodnotí 
zkreslená videa. Vypočítá se MOS použitím průměrného skóre získaného od všech 
pozorovatelů, konfigurace a odpovídající MOS jsou vloženy do dvou oddělených 
databází nazvaných tréninková a schvalovací databáze. 
3) Učení chování kvality s RNN: Výsledkem fáze 2 je hodnocení kvality pro každou 
videosekvenci v testovaném souboru. Každá zkreslená videosekvence je založena na 
podmínkách některého z parametrů. Snažíme se RNN naučit mapovat konfiguraci a 
výsledky, jak jsou definovány v databázi tréninku. Jakmile je RNN vyškoleno a 
vyhodnoceno, PSQA se velmi lehce používá. Může být spuštěno kdekoliv v reálném 
čase bez interakce s reálnými lidmi. 
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Tab. 4.3.1: Závěrečné porovnání studií a jejich metodik měření 

 
Mobile Web QoE 

Study for 
Smarpthones 

Quality of 
Experience 

Measurements for 
Video Streaming 

over Wireless 
Networks 

Použité parametry 
Přenosová rychlost, 

zpoždění 
LR, MLBS 

Způsob hodnocení Subjektivní Hybridní PSQA 

Použité doporučení 
ITU-T P.800, BT.500-13 

a P.910 
ITU-R BT.500-11 

Počet subjektů 17 – 41 x 

Co se hodnotilo Video Video 

Výstup testu MOS MOS 
Doba trvání testu Max 40 minut x 

 

4.3 Vhodnost využití metodik měření 
 

Všechny metodiky měření, které byly doteď popsány, jsou určeny pro jiný 
způsob testování. Bere se ohled, zda je připojení drátově nebo rádiově, tedy 
bezdrátově. 

 V prvním případě se pracuje s metodikou měření dle RFC2544, kde testování 
probíhá v prostředí bez zátěže, např. laboratorní sítě. Tento dokument se zabývá 
technickými parametry pro fungování datové sítě a je základním testem pro ověřování 
přenosových parametrů síťových prvků a sítí. Tyto dokumenty vydává tzv. IETF, 
Komise pro technickou stránku internetu. 

V bezdrátovém prostředí se využívají zcela jiné metodiky. Metodiky se 
soustředí na zcela jiné služby, například on-line služby jako streamování videí, VoIP 
nebo peer-to-peer sítě. V rámci této práce se využívá doporučení, které jsou 
definovány v ITU-T. 
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5 NÁVRH WEBOVÉ APLIKACE 
 

Na základě všech nastudovaných informací o doporučeních RFC, parametrech 
sítí, způsobů měření přenosových rychlostí a metodik testování byla navrhnuta 
metodika pro měření kvality služeb z pohledu uživatele neboli subjektivní hodnotící 
metodika. Jedná se o webovou aplikaci vytvořenou v programovacím v jazyce PHP, 
která obsahuje tzv. speedtest vytvořený v JavaScriptu. Vše běží na školním serveru 
s IP adresou 147.229.149.242, kde jsou jak uložená veškerá videa určená pro 
hodnocení, tak i nainstalovaný PHP server. Celá aplikace běží na Nette Framework, 
která značně zjednodušuje práci. Z části byla brána inspirace z webové aplikace, která 
byla vytvořena ve studii doktora Jiřího Hoška, jenž byla v předcházející kapitole 
popisována a rozebírána.  

Webová aplikace je přizpůsobená jak pro běžný počítač, tak i pro mobilní 
telefon, kde se aplikace automaticky přizpůsobí menšímu rozlišení. Data, která byla 
zjištěna od uživatelů, byla automaticky exportována do CSV souboru, kde se 
s naměřenými daty později pracovalo. Aplikace je rozdělena do třech částí. 
 

• Zjištění přenosových parametrů zařízení. 

• Vyplnění dotazníku. 

• Hodnocení kvality videí. 
 

Doporučený počet subjektů v hodnocení je dle [25] v rozsahu od 17 – 41 a 
minimální je 15 ze statistických důvodů. V této práci se zúčastnilo hodnocení 44 
subjektů.  

Dle  [25] je doporučovaná minimální sledovací doba 8 vteřin, v rámci této 
práce byla délka videí nastavena na 10 vteřin, aby byl poskytnut uživateli dostatečný 
čas k vytvoření subjektivního názoru o kvalitě prezentovaného videa a provést tak 
QoE vyhodnocení.   

Na úvod je představen vývojový diagram na obr. 5.1, podle kterého je sestaven 
celý skript pro měření přenosových parametrů. 
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Obr. 5.1: Vývojový diagram měřiče přenosových parametrů 
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5.1 Zjištění přenosových parametrů zařízení 

 
V první části webové aplikace je nejprve potřeba změřit tři základní přenosové 

parametry, díky kterým budeme moci následně klasifikovat připojení uživatele. Jedná 
se o: 

• rychlost stahování, 

• rychlost nahrávání, 

• odezvu. 
 
Rychlost stahování 
 
 Funkce, která zaručuje měření rychlosti stahování, byla vytvořena v jazyce 
JavaScript, kde se stahují data o určité velikosti. Nejprve skript předá seznam 
datových souborů spolu s jejich velikostí od 258 Kb až po 32 Mb. Obsah těchto 
datových souborů byl vygenerován náhodně, aby data nebylo možné komprimovat. 
Setřídí se soubory podle velikosti. Následně se zkusí stáhnout nejmenší soubor a 
změří se rychlost. Pokud rychlost například vyjde 1 Mb/s, tak se zkusí stáhnout 
soubor, který by se měl stahovat přibližně deset sekund, tedy o velikosti 8 Mb, aby se 
zamezilo stavu, kdy by stahování velkého souboru trvalo velmi dlouho. To znamená, 
že čím rychlejší připojení, tím se zvolí větší soubor, který se bude stahovat. Pokud 
takový soubor nenajde, v případě, že by bylo připojení velmi rychlé, zvolí se největší 
soubor, který je k dispozici. Jakmile je vybrán testovací soubor, jehož stažení bude 
trvat deset sekund, opět se stáhne a výsledná rychlost stahování se vypíše a je uložena 
do formuláře.  
 Jelikož prohlížeč může využít svoji cache, vůbec soubor nestáhnout anebo se 
někde na cestě může vyskytovat cachovací proxy, může se stát, že se bude měřit 
rychlost připojení k proxy serveru. Proto je zajištěno, když se posílá URL (Uniform 
Resouce Locator), přidává se k němu parametr cache a náhodné číslo a server si 
vyžádá pokaždé jinou adresu stahovaného souboru.  
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Rychlost nahrávání 
 
 PHP skript spravující nahrávání je prázdný, jelikož není potřeba s nahraným 
obsahem dále pracovat. Je nutné pouze změřit rychlost. Server následně potvrdí 
přijetí nahraného souboru a ví se, že data byla odeslána. Funkce funguje na 
podobném principu jako u stahování s výjimkou, že data se nestahují, ale generují. 
Generuje se 256 kilobajtů dlouhý řetězec náhodných znaků, který se pokusí skript 
odeslat, aby se zjistila délka trvání nahrávání. Poté se opět vygeneruje řetězec znaků, 
který se bude nahrávat deset sekund. 
 
Odezva 
 
 Neboli jinak ping, prověřuje funkčnost spojení mezi dvěma body sítě. Zasílá 
pravidelně IP datagramy a čeká na odezvu protistrany. Funkce ping v měřící aplikaci, 
která měří zpoždění komunikace mezi klientem a serverem, stahuje čtyřikrát soubor o 
velikosti jednoho bajtu. Využívá stejnou funkci jako funkci pro stahování, akorát 
velikost souboru je stále stejná. Měří se přenosová rychlost, dokud se nestáhne znak 
v souboru. 
 

5.1.1 Zobrazení výsledků 
 

Nejprve je pro ukázku znázorněna webová aplikace pomocí vývojového 
diagramu na obr. 5.2.  
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Obr. 5.2: Vývojový diagram webové aplikace 
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Jak si lze všimnout na obr. 5.3, každému uživateli se zobrazí jak naměřené 
hodnoty, tak i doplňující informace o uživateli – operační systém, jaký používá 
prohlížeč a na jakém zařízení hodnocení probíhá. Ihned po naměření se zjištěná data 
uloží do souboru CSV. Jedná se o textový formát, kde řádky reprezentují získané 
hodnoty od uživatele. Ty jsou odděleny pomocí znaku čárka.  

 
 

 
Obr. 5.3: Měření přenosových parametrů ve webové aplikaci 

 

5.2 Vyplnění dotazníku 

 
Jakmile proběhne test přenosových parametrů, uživatel je přesměrován do 

další části aplikace, která se týká vyplňování dotazníku. Typy otázek byly navrženy 
tak, aby byla určitá analogie s naměřenými přenosovými parametry. Sada otázek je 
zobrazena na obr. 5.4. 
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Obr. 5.4: Vyplnění dotazníku 

5.3 Hodnocení kvality videí 

 
Třetí část spočívala pro uživatele ve zhodnocení kvality videí. Celkový počet 

videí byl deset. Hodnocení bylo možná, až uživatel shlédl celé video do konce. 
Hodnotící škála byla nastavena dle MOS (Mean Opinion Score), která již byla dříve 
popsána v kapitole 4.1. Na obr. 5.5 je názorná ukázka prostředí, kde se vyhodnocovaly 
videa.  
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Obr. 5.5: Hodnocení kvality videí 

Konvertování videa 
 
Aby bylo možné nějak klasifikovat připojení uživatelů, bylo potřeba videa 

konvertovat do vícero datových toků, viz Tab 5.1. Videa byla konvertována pomocí 
programu Handbrake, který je zobrazen na obr. 5.6. Při konvertování byly 
zohledněny tyto parametry: 

 

• Video kodek. 

• Rozlišení. 

• Datový tok. 
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Obr. 5.6: Program Handbrake 

 
Jako zdroj videí posloužila webová stránka Xiph.org, která jako open-source 

nezisková korporace nabízí různé multimédia volně ke stažení. Videa byla původního 
formátu y4m, což je jednoduchý video soubor vytvořený ve formátu yuv4mpeg. Tento 
formát ukládá sekvenci nekomprimovaných YCbCr obrazů, které vytvářejí video 
snímek po snímku. Používá se jako výchozí pro formáty typu MPEG-2 nebo MKV.  

Následně byla videa konvertována do kodeku H.264. Tento kodek je využíván 
serverem Youtube.com pro tzv. live streaming a má proměnlivý datový tok. To 
znamená, že není požadován žádný minimální datový tok a pro referenci mohou být 
použité datové toky od 1 Mb/s až po 68 Mb/s. Jako kompromis bylo rozlišení  zvoleno 
480p, aby byla rozpoznatelná kvalita, aniž by muselo být video maximalizováno do 
režimu celé obrazovky.  

Poslední část konvertování spočívala ve vhodném výběru datového toku. 
Jelikož bylo zvoleno deset možností, byly vybrány datové toky 128 Kb/s – 64 Mb/s. 
Co se týká snímkové frekvence, byla zachována původní 60 snímků za sekundu, 
jelikož obsah by měl být zakódován a nahrán ve stejné vzorkovací frekvenci, v jaké byl 



53 
 

pořízen. V tab. 5.1 níže jsou přehledně zobrazeny veškeré parametry, které byly 
zohledněny při konvertování. 

 
Tab. 5.1: Změněné parametry při konvertování videí 

Datový 
tok 

[Kb/s] 
128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 

Rozlišení 480p 480p 480p 480p 480p 480p 480p 480p 480p 480p 

Snímků 
za 

sekundu 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Velikost 
[Kb] 

171 333 655 1300 2500 5200 10200 20500 25300 25500 

 
 Jakmile se subjektům spustila hodnotící část, byly videa seřazeny vzestupně 
podle jejich datového toku. Jako první se tedy hodnotilo video s datovým tokem 128 
Kb/s a jako poslední s tím nejlepším 65536 Kb/s. Stojí za povšimnutí velikost videí u 
vyšších datových toků, kde se velikost už nijak zásadně nezvyšovala jak u menších 
velikostí, jelikož vyšší velikost videa by už neměla vliv na kvalitu. 
 

5.4 Rozbor získaných hodnot 
 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit určitou metodiku měření, v tomto 
případě webovou aplikaci, kde uživatelé hodnotí na základě jejich subjektivního 
dojmu kvalitu videí. Aby získaná data měla nějaký přínos pro tuto práci, využijí se ke 
klasifikaci internetového připojení hodnotícího uživatele. Naměřená data byla 
exportována do tabulek. Lze si všimnout, že v tabulkách se objevují sloupce, které 
byly naměřeny v rámci zjišťování parametrů připojení a sloupce, které uživatelé 
vyplňovali do dotazníku.  
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5.4.1 Klasifikace připojení 
 

Za účelem klasifikace připojení je nejprve potřeba si definovat, jak rozpoznat 
typ připojení z naměřených parametrů a zda vůbec odpovídají parametry datům, 
které uživatelé vyplnili v dotazníku. Subjekty měly k dispozici na výběr ze čtyřech 
typů připojení. Jednalo se o  

 

• xDSL (ADSL, VDSL), 

• mobilní připojení (3G, LTE), 

• kabelové připojení (např. UPC), 

• bezdrátové připojení. 
 
ADSL/VDSL 
 

Je u nás v České republice nejpoužívanější typ připojení, má největší pokrytí a 
je realizován pomocí telefonních kabelů. Velkou výhodou takového připojení je 
stabilita a nízká latence. Rychlosti se pohybují u ADSL2 sítí okolo 6 Mb/s a u VDSL 
sítí 16 Mb/s v závislosti na vzdálenosti od ústředny. Využití ADSL technologie v 
domácnostech má sice klesající tendenci, ale do budoucna budou tyto rychlosti u 
technologie VDSL2 zvýšeny u společnosti Cetin až do maximální rychlosti okolo 100 
Mb/s díky technologii zvané vectoring, který funguje na principu odstranění 
přeslechů mezi souběžnými vedeními v metalickém kabelu.  

Zpozorujme v tab. 5.2, že uživatelům, kteří byli připojeni pomocí telefonní 
linky do internetové sítě, byly naměřeny odpovídající hodnoty odezvy. Objevují se 
tam výjimky, kde jsou naměřené jak vyšší odezvy, tak i nižší hodnoty stahování a 
nahrávání. To by odpovídalo již zmíněné vzdálenosti od ústředny, kde se se zvyšující 
vzdáleností klesá možná přenosová rychlost díky útlumu v metalickém kabelu.  
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Tab. 5.2: Získaná data od uživatelů s připojením xDSL 

IP adresa 
Rychlost 

stahování 
[Mb/s] 

Rychlost 
nahrávání 

[Mb/s] 
Ping    
[ms] 

Typ 
připojení 

Použité 
zařízení 

MOS 
hodnocení 

194.228.20.249	 1,14	 0,16	 0,26	 xDSL	 Notebook	 1,2,4,2,3,4,5,5,4,5	
78.80.89.215	 0,92	 0,04	 0,38	 xDSL	 Notebook	 5,5,5,5,5,5,5,1,1,2	
90.177.48.104	 1,86	 0,25	 0,11	 xDSL	 Stolní	PC	 1,1,3,2,3,5,5,4,5,4	
88.101.227.176	 4,10	 0,29	 0,18	 xDSL	 Notebook	 2,3,4,3,5,5,3,1,1,1	
147.229.220.89	 11,07	 6,35	 0,25	 xDSL	 Notebook	 1,4,5,3,5,5,5,5,5,5	
83.208.72.28	 1,79	 0,11	 0,13	 xDSL	 Stolní	PC	 1,2,3,3,3,5,5,5,5,5	
194.228.32.186	 1,52	 0,14	 0,20	 xDSL	 Notebook	 1,2,3,1,2,4,4,5,5,5	
109.81.211.205	 2,62	 0,17	 0,07	 xDSL	 Stolní	PC	 1,2,2,2,3,4,4,5,5,4	
90.179.61.83	 3,54	 0,30	 0,10	 xDSL	 Notebook	 1,2,4,2,3,5,5,5,5,5	
46.13.59.225	 2,18	 0,16	 0,11	 xDSL	 Notebook	 2,2,4,3,5,5,5,4,5,5	

 
 
Mobilní připojení (3G, LTE) 

 
Jak již z názvu vyplývá, výhoda tohoto typu připojení by měla být jeho 

mobilita. Pokrytí mobilním internetem v ČR se rok od roku zlepšuje, operátoři staví 
více vysílačů a předhání se, aby dosáhli co nejlepšího pokrytí. V dnešní době se 
nejvíce investují peníze do výstavby LTE (Long Term Evolution) vysílačů. Nejvyšším 
pokrytím samozřejmě disponují 2G sítě (GPRS/EDGE), ale s průměrnou rychlostí 
kolem 140 Kb/s. Následují je 3G sítě s průměrnou rychlostí 0,5 – 1 Mb/s. Za účelem 
zvýšení rychlostí byly nainstalovány k vysílačům nadstavby HSPA+, které jsou 
postavené na systému UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) a nabízí 
sice průměrnou rychlost stahování až 5 Mb/s, ale jejich pokrytí je výrazně nižší než 
v případě 2G sítí. A nakonec tedy již zmiňovaná LTE síť, která už ohromí daleko 
vyššími rychlostmi a v některých oblastech daleko rychlejšími, než je v případě 
některých pevných připojení. Průměrné rychlosti se pohybují až okolo 25 Mb/s ve 
směru dolů.  

I přesto, že v dnešní době, kdy stoupá oblíbenost tzv. smartphonů neboli 
chytrých zařízení, čekalo by se, že hodnocení pomocí tohoto zařízení bude ve velké 
míře. Ve webové aplikaci hodnotili videa přes mobilní připojení pouze tři uživatelé. V 
tab. 5.3 lze vidět, že naměřené hodnoty zcela neodpovídají rychlostem, které byly 
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zmíněny, nýbrž se dá domnívat, že se nacházeli buď v místě špatného pokrytí nebo 
v budově či dopravním zařízení s velkým útlumem.  
 

Tab. 5.3:Získaná data od uživatelů s mobilním připojením 

IP adresa 
Rychlost 

stahování 
[Mb/s] 

Rychlost 
nahrávání 

[Mb/s] 
Ping    
[ms] 

Typ 
připojení 

Použité 
zařízení 

MOS 
hodnocení 

37.48.12.41	 0,70	 0,47	 0,35	 Mobilní	 Mobil	 5,5,5,2,5,2,5,5,5,3	
94.113.255.250	 0,06	 0,02	 0,38	 Mobilní	 Mobil	 1,1,2,2,3,3,3,3,3,5	

37.48.18.1	 0,86	 0,30	 0,19	 Mobilní	 Notebook	 1,3,3,3,5,4,4,2,4,2	
 
Kabelové připojení  
  
 Neboli internet přes kabelovou televizi (CATV), patří v dnešní době mezi 
nejoblíbenější způsoby připojení k internetu. Nejenom že disponuje velkými 
rychlostmi v obou směrech, ale má i velice nízkou odezvu a je velmi stabilní a 
spolehlivý. Oproti technologii xDSL, která využívá telefonní linky, CATV přípojka je 
realizována pomocí opticko-koaxiálních rozvodů, díky kterým mohou uživatelé 
využívat vysoké rychlosti připojení. I když se rychlosti pohybují v řádech stovek Mb/s, 
má to jedinou nevýhodu a to pokrytí. Opticko-koaxiální kabely jsou prakticky 
k dispozici jen ve větších městech. Největším poskytovatelem s touto technologií se 
může pyšnit společnost UPC, která má v nabídce přenosové rychlosti dosahující až 
300 Mb/s.  
 Výsledky hodnocení od uživatelů názorně ukazují v tab. 5.4, které připojení je 
nejvyužívanější. Téměř polovina (21) uživatelů byla připojena pomocí CATV. 
Rychlosti jsou velice odlišné, maximální naměřená rychlost stahování je 50,51 Mb/s a 
nejnižší 0,15 Mb/s. Buď uživatel má nejlevnější variantu připojení, je připojen 
vzduchem a je vzdálen daleko od přístupového bodu nebo v domácnosti s uživatelem 
někdo sdílí přenosovou kapacitu a využívá jí ve větší míře. 
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Tab. 5.4: Získaná data od uživatelů s kabelovým připojením 

IP adresa 
Rychlost 

stahování 
[Mb/s] 

Rychlost 
nahrávání 

[Mb/s] 
Ping    
[ms] 

Typ 
připojení 

Použité 
zařízení 

MOS 
hodnocení 

78.45.73.12	 1,92	 1,29	 0,32	 Kabelové	 Notebook	 1,1,3,2,3,4,4,5,5,5	
147.229.193.184	 31,56	 26,37	 3,75	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,2,4,2,3,5,5,5,4,4	
89.102.68.139	 2,52	 0,78	 0,25	 Kabelové	 Notebook	 1,1,2,1,3,3,5,5,5,4	
78.102.64.223	 1,24	 0,77	 0,15	 Kabelové	 Notebook	 1,1,3,1,3,5,5,4,3,5	
213.220.223.56	 1,38	 0,72	 0,14	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,2,4,3,4,5,5,5,5,4	
94.113.226.136	 1,79	 0,71	 0,10	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,4,5,2,4,5,5,5,4,2	
147.229.221.123	 5,08	 3,76	 0,09	 Kabelové	 Notebook	 1,2,4,3,4,5,5,5,5,5	
147.229.197.17	 11,10	 6,85	 0,16	 Kabelové	 Notebook	 1,2,3,2,2,5,5,4,5,4	
46.33.112.71	 0,93	 0,26	 0,19	 Kabelové	 Notebook	 1,2,4,2,3,5,5,5,5,4	

89.102.207.155	 0,74	 0,69	 0,26	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,2,4,2,5,5,5,5,5,4	
147.229.200.245	 50,51	 31,74	 0,11	 Kabelové	 Notebook	 1,2,4,3,4,5,5,5,5,5	
212.109.186.34	 6,04	 1,91	 0,09	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,3,5,3,5,5,5,5,4,5	
78.102.206.218	 1,53	 0,78	 0,26	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,1,2,1,3,5,4,5,5,5	
94.112.198.224	 3,59	 0,76	 0,23	 Kabelové	 Notebook	 1,2,4,2,5,5,5,5,4,5	
89.102.25.182	 1,58	 1,24	 0,21	 Kabelové	 Notebook	 1,1,3,2,5,3,4,4,5,4	
90.178.250.149	 0,62	 0,14	 0,10	 Kabelové	 Notebook	 1,2,4,2,5,5,5,5,1,1	
90.179.89.136	 1,68	 0,05	 2,18	 Kabelové	 Notebook	 1,2,3,2,5,4,4,4,5,3	
109.81.210.86	 0,67	 0,03	 0,28	 Kabelové	 Notebook	 1,1,2,1,3,4,5,5,5,5	
176.74.148.1	 0,15	 0,21	 0,22	 Kabelové	 Notebook	 1,2,3,2,4,4,5,1,1,1	
84.42.177.202	 3,44	 0,64	 0,50	 Kabelové	 Notebook	 1,2,3,2,3,5,5,5,5,5	
109.75.156.191	 1,72	 2,09	 0,09	 Kabelové	 Stolní	PC	 1,1,3,1,2,4,5,5,5,4	

 
 
Bezdrátové připojení 
 
 
 Neboli jinak označované jako Wi-Fi, je u nás v České republice velmi oblíbený 
způsob připojení, nejvíce určitě na místech jako jsou vesnice, kde buď není možnost 
využít připojení pomocí telefonních kabelů, nebo není natažená optika. Nezbývá jiná 
varianta než připojit se prostřednictvím rádiových spojů a elektromagnetických vln, 
které podávají skvělé výsledky jak v rychlosti, tak i v latenci a spolehlivosti. Vlny se 
mohou šířit ve dvou pásmech – 2,4 GHz nebo 5 GHz. V těchto pásmech, která se 
nazývají volná, není potřeba platit žádné poplatky. Hodně záleží i na tom, zda 
poskytovatel používá kvalitní produkty. 
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 Hodnocení se zúčastnilo deset uživatelů, kteří byli připojeni bezdrátově. Co se 
týká rychlostí, nejsou vůbec vysoké a odpovídají rychlostem u technologie xDSL, jak 
ukazuje tab. 5.5.  
 

Tab. 5.5: Získaná data od uživatelů s bezdrátovým připojením 

IP adresa 
Rychlost 

stahování 
[Mb/s] 

Rychlost 
nahrávání 

[Mb/s] 
Ping    
[ms] 

Typ 
připojení 

Použité 
zařízení 

MOS 
hodnocení 

193.86.80.126	 0,89	 0,15	 0,24	 Bezdrátové	 Notebook	 1,2,3,1,4,4,5,1,1,1	
85.70.109.224	 1,25	 0,15	 0,30	 Bezdrátové	 Notebook	 1,1,4,1,2,4,4,5,5,5	
92.62.225.106	 0,95	 0,31	 0,22	 Bezdrátové	 Notebook	 1,2,2,2,3,4,4,5,1,1	
147.229.196.17	 1,96	 1,15	 0,28	 Bezdrátové	 Notebook	 1,2,4,4,4,5,5,5,5,5	
5.104.23.10	 1,82	 1,01	 0,25	 Bezdrátové	 Notebook	 1,2,3,1,2,4,1,3,2,2	

178.255.168.49	 0,13	 0,13	 0,21	 Bezdrátové	 Notebook	 1,1,4,1,5,4,5,5,4,4	
147.229.186.150	 13,99	 2,34	 0,27	 Bezdrátové	 Notebook	 1,1,2,1,3,5,5,3,5,5	
94.112.83.73	 1,38	 0,94	 0,50	 Bezdrátové	 Notebook	 1,2,4,2,5,5,5,5,5,5	
178.22.112.10	 0,86	 0,44	 0,24	 Bezdrátové	 Notebook	 1,1,3,2,2,5,5,2,1,1	
90.177.58.57	 0,51	 0,03	 0,09	 Bezdrátové	 Notebook	 1,1,5,2,5,4,2,1,1,1	

 
 
5.4.2 Připojení a jeho vliv na hodnocení MOS 
 
 

Závěr praktické části spočívá v porovnání uživatelovi rychlosti připojení a jeho 
hodnocení kvality videí v hodnotící stupnici MOS. Jak již bylo dříve zmíněno, videa 
byla konvertována do deseti datových toků. Každé video mělo určitý datový tok. 
Datové toky byly seřazeny vzestupně od nejnižšího po nejvyšší. Pokud uživatel 
disponoval pomalým připojením, mělo by být hodnocení od vyšších datových toků 
nižší, jelikož nemá dostatečně rychlé připojení a video se mu v průběhu začne načítat. 
Na druhou stranu uživatelé s rychlým připojením by měli bez problémů shlédnout 
video s nejvyšším datovým tokem a tudíž ohodnotit video nejvyšší známkou. Níže 
jsou popsány reálné výsledky z měření, aby byly potvrzeny tyto teoretické poznámky. 
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Nejprve na obr. 5.7 je zobrazen graf se závislostí hodnocení na datovém toku. 
Byl vybrán jeden uživatel, který hodnotil videa na bezdrátovém připojení. Podle výše 
sepsaných pravidel odpovídá, že při větším datovém toku dával uživatel vyšší 
hodnocení videí.   
 

 
Obr. 5.7: Závislost hodnocení na datovém toku 

 
 Další graf na obr. 5.8 se týká závislosti hodnocení na přenosové rychlosti. Bylo 
vybráno video s datovým tokem 4096 kb/s. Do grafu byli zahrnuti všichni hodnotící 
uživatelé. Lze si všimnout mírného trendu při zvyšující se přenosové rychlosti, což 
potvrzuje teoretické předpoklady.  
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Obr. 5.8: Závislost hodnocení přenosové rychlosti pro video s datovým tokem 4096 kb/s 

 
Neboť součástí dotazníku bylo vyplnění údajů, které nemají ve výsledku žádný 

vliv na hodnocení, je pro zajímavost nad rámec zadání uveden graf na obr. 5.9, kde je 
ukázán celkový přehled o uživatelích. Graf je vytvořen z údajů z dotazníku. Hodnotilo 
celkem 44 subjektů.   
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Obr. 5.9: Přehled o uživatelích na základě informací z dotazníku 

 

5.4.3 Rozbor získaných výsledků 
 

 
Oba dva grafy v závěru odpovídají téměř teoretickým předpokladům. Nicméně 

uživatelé byli tázáni, ať ohodnotí video na základě kvality. Pro někoho znamená 
kvalita tři rozdílné věci a tím pádem i tak hodnotili videa. Kvalita může být brána 
jako: 

• Kvalita videa – souvisí s tzv. kostičkováním kvůli nízké kvalitě. 

• Délka načítání videa – video se zastavilo, aby se nahrál zbytek. 

• Líbivost videa – jak se uživatelům video líbilo. 
 
 

Jelikož uživatelům nebylo řečeno, jakým způsobem mají videa hodnotit, jsou 
veškerá naměřená data velice rozdílné. Exportované výsledky v souboru CSV názorně 
ukazují, jak uživatelé hodnotili podle rozdílných parametrů. 
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Uživatel, který se řídil prvním případem, hodnotil video na základě kvality 
videa. Při prvním videu s nejnižším datovým tokem ohodnotil nejnižší známkou a při 
zvyšujícím se datovém toku, nehledě na připojení, své hodnocení zvyšoval. 

Na druhou stranu byl uživatel, který zohledňoval v jeho hodnocení rychlost, 
jakou se mu video načítalo. Pokud disponoval pomalejším připojením, video se při 
vyšším datovém toku zastavilo, ihned dal nižší hodnocení nehledě na kvalitu videa.  

Třetí případ se týká uživatelů, kteří nebrali v úvahu výše zmíněné parametry, ti 
hodnotili podle toho, jak se jim video líbilo.  

Je taky možné, že veškeré tři případy mohl uživatel zkombinovat dohromady, 
jelikož nevěděl, co má hodnotit.  

Aby se v příští vytvořené metodice těmto problémům vyhnulo, bylo by 
zapotřebí, aby uživatelé byli dopředu informování, co je myšleno pod pojmem „kvalita 
videa“.   
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ZÁVĚR 
 

Diplomová práce se zaměřuje na téma měření kvalitativních parametrů 
datových sítí, s tím související standardy a metodiky měření. Přenosová rychlost, 
která se s rychle se rozvíjející technologií stává jedním z nejdůležitějších parametrů 
při posuzování kvality sítě, je pro zákazníky operátorů a providerů velice klíčová. 
Proto je nutné, aby tyto parametry bylo možné měřit. K tomu musí uživatel předem 
znát doporučení RFC, tedy dokumenty sepsané skupinou BMWG, kterých je potřeba 
se při testování držet, aby výsledky byly co nejpřesnější. Existují dva typy RFC 
dokumentů, v prvním z nich jsou nejprve definovány pojmy zpoždění, ztrátovost 
paketů, konstantní zpoždění a druhý dokument obsahuje již způsoby testování a 
zapojení testovacích zařízení. Na základě těchto poznatku byly následně porovnány 
metody měření nejznámějších webových aplikací u nás v ČR. Naměřená data ukázaly 
velice odlišné hodnoty, což je způsobeno rozdílným umístěním serverů.  
 Na základě provedeného rozboru všech metodik bylo za úkol navrhnout 
metodiku pro měření kvality služeb z pohledu uživatele. Byla tedy navrhnuta webová 
aplikace v jazyce PHP, která obsahovala měřicí utilitu speedtest zpracovanou v jazyce 
JavaScript, která měřila základní přenosové parametry sítě – download (rychlost 
stahování od serveru k uživatelovi), upload (rychlost stahování od uživatele na server 
a odezvu (čas přenosu paketu ze zdroje k cíli). Aplikace zajišťuje kompatibilitu 
s chytrými telefony a tablety. Součástí webové aplikace kromě utility speedtest, byl 
dotazník pro uživatele a následně hodnocení videí podle stupnice MOS.   

Nad rámec práce, jako ověření funkčnosti webové aplikace, byl proveden 
rozbor pomocí získaných dat, následně klasifikace připojení, která byla rozdělena do 
tabulek podle typu připojení a popsána. Na závěr byly data o připojení uživatelů 
vynesená do dvou grafů. Na závěr, jelikož se podařilo získat několik údajů, které 
nejsou statisticky významné, ale přesto poskytují informace, je uveden celkový 
přehled o uživatelích, kteří se zúčastnili měření.  Získaná data jsou velice rozdílná, 
díky kterým se lze domnívat, že různí uživatelé hodnotili kvalitu videa podle třech 
rozdílných parametrů. 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech, přesto metodika pro 
měření by měla být upřesněna za účelem získání věrnějších výsledků 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
RTT Round Trip Time – obousměrné zpoždění 
fmin minimum frequency value in the interval - minimální hodnota frekvence v 

intervalu 
fmax maximum frequency value in the interval - maximální hodnota frekvence v 

intervalu 
fv sampling rate – vzorkovací frekvence  
Mb/s   megabytes/second – megabajty přenesené za sekundu 
RFC request for comments – žádost o komentáře 
DUT device under test – testované zařízení 
MTU maximum transmission unit – maximální přenosová jednotka 
vp bit rate – přenosová rychlost 
Sf sent frames – odeslané rámce 
Rf received frames – přijaté rámce 
QoS Quality of Service – kvalita služeb 
QoE Quality of Experience – kvalita zážitků 
ACR Absolute Category Rating – absolutní kategorie hodnocení 
MOS Mean Opinion Score – průměrné skóre mínění 
PSNR Peak-Signal-to-Noise-Ratio – poměr signál/šum 
LTE Long Term Evolution – technologie určená pro vysokorychlostní internet 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System – univerzální mobilní 

telekomunikační systém 
CATV Cable Television – kabelová televize 
URL Uniform Resource Locator – jednotná adresa zdroje 
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A  OBSAH PŘILOŽENÉHO DVD 
 

Součástí diplomové práce je přiložené DVD, jenž obsahuje materiály, které byly 
použity v rámci této práce. Obsah disku: 
 
Diplomová_práce – elektronická verze diplomové práce 
Aplikace – webová aplikace v jazyce PHP 


