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Abstrakt 

Tato práce si bere za cíl, přehledně shrnout používané technologie datového přenosu v 
mobilních sítích GSM a UMTS, jež jsou v době napsání této práce již v provozu. V teoretické části 
jsou rozebrány možnosti vzniku zpoždění při přenosu. Popis dílčích jevů podílejících se na konečné 
hodnotě zpoždění, tak i obecný teoretický rozbor možností měření tohoto parametru. Hlavní část 
v práci je zaměřena na návrh a popis aplikace pro měření zpoždění přenosu dat v mobilních sítích. Je 
zde rozebráno, co vše tato aplikace musí obsahovat, tak aby splnila minimální funkční požadavky, pro 
reálné testování latence přenosu. Je zde také popsáno grafické uživatelské prostředí vytvořené aplikace 
díky čemuž si uživatel rychleji osvojí práci s ní. V textu jsou následně rozebrány možnosti aplikace 
graficky a statisticky zpracovávat naměřené výsledky. Ukládaní těchto hodnot jak ve formátu obrázku, 
tak i v textové podobě, jež je vhodnější pro následné zpracování v různých dalších aplikacích třetích 
stran.  

Klíčová slova 

GPRS, EDGE, UMTS, LTE, zpoždění, latence, měření zpoždění, datová mobilní síť, aplikace pro 
měření 

  



6 
 

Abstract 

This thesis is concentrated on the summary of used technologies for data transmission in the mobile 
networks GSM and UMTS which are in service in the time of writing this work. The theoretical part 
describes the possibilities of delay during the transmission process. It deals with description of partial 
phenomena which cause the final value of the delay and it also shows the possible measurement 
methods for this parameter. The main part of the thesis is focused on the suggestion and description of 
a measuring analysis for the data transmission delay in the mobile networks. It describes the content of 
the application in order to fulfill minimal functional requirements for the real testing of the 
phenomenon. It also deals with the graphical user´s environment of the created application which 
helps a user to work with it in more comfortable and quicker way. Then, the possibilities of graphical 
and statistical evaluation of the measured results are described here. The saving of the values is both in 
a text and graphical form which is more useful for consequent processing within applications of a third 
subject. 

Keywords 

GPRS, EDGE, UMTS, LTE, delay, latency, delay measurement, mobile data network, applications for 
measuring   
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Hz – jednotka frekvence elektromagnetického záření (1 GHz = 1 000 MHz = 1 000 000 kHz = 
1 000 000 000 Hz). 

bit/s – jednotka přenosové rychlosti, udává počet bitů přenesených za jednu vteřinu (1 Gbit/s = 
1 000 Mbit/s = 1 000 000 kbit/s = 1 000 000 000 bit/s). 

ICMP - Internet Control Message Protocol, protokol sloužící pro informování o událostech na síti. 
Například zahození paketu z důvodu TTL = 0 a jiné. 

RTT – Round-Trip Time, doba od vyslání požadavku z jedné stanice a návratu odpovědi z druhé 
stanice.  

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol, protokol určený pro výměnu dokumentů ve formátu HTML 

FTP – File Transfer Protocol, protokol určený pro přenos souborů mezi klientem a FTP serverem. 

UTRAN – UMTS Terrestrial Radio Access Network, jedná se o přístupovou síť v systému UMTS 

UE – User Equipment = uživatelské zařízení, v převážně většině se jedná o mobilní telefony, nebo o 
zařízení s UMTS modem. 

MTU – Maximum transfer unit = maximální velikost paketu pro přenos 
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1 Úvod 
Technologie mobilních datových sítí a přístupy k bezdrátovému médiu jdou ruku v ruce 

s vývojem technologií hardwaru a softwaru obecně. Čím dále rychlejší a kapacitou přenosu dat 
objemnější sítě kladou obrovské nároky na výpočetní techniku, síťové prvky a v neposlední řadě i pro 
mobilní přístroje samotné. Vznikající zátěž a čas nutný pro výpočty směrování či přepínání, operace 
s pakety a dalšími faktory, přináší pro uživatele poměrně důležitou proměnou „Zpoždění“. Pro úvod 
zpoždění na mobilní síti, a v kterékoliv jiné síti, neznamená nic jiného než dobu mezi vámi a 
serverem, potřebnou pro vyslání požadavku, zpracování a následného přijmutí odpovědí na tento 
požadavek. Cílem je neustále tlačit tuto hodnotu zpoždění na minimum, se zachováním stability a 
spolehlivosti přenosu dat. Tedy v tomto případě méně znamená více, jinými slovy menší zpoždění 
znamená rychlejší zobrazení kýženého výsledku pro uživatele. Rychlost trasy však není vše, každý 
prvek na trase od klienta k cíli je důležitý. Existuje zde jistá analogie s pravidlem, co platí u PC a to, 
že počítačový hardware je tak rychlý, jako jeho nejpomalejší část. Představme si kupříkladu super 
rychlý komunikátor, který do celé trasy spojení vnáší minimální zpoždění díky výkonnému hardwaru. 
Na druhé straně je takovýto přístroj omezen kupříkladu umístěním na území poskytující pouze přenos 
dat pomocí GPRS. Jako byste vjeli s Bugatti Veyron na polní cestu, prostě rychleji to nepůjde. Naopak 
taková 4. generace mobilních sítí, technologie LTE Advanced, umožňující datové přenosy v řádech 
Mbit/s. Ta by se dala přirovnat k dálnicím v Německé republice bez omezení rychlosti. Díky této 
rychlosti se hodnota zpoždění zas o něco sníží, avšak je nutné mít na paměti, že nezmizí úplně.  

Abych tento úvod shrnul, je nutné si uvědomit, že zpoždění závisí na široké škále okolností. 
Například rychlosti připojení účastníka k veřejné síti, rychlosti hardwaru prvků podílejících se na 
přenosu, složitosti použité technologie, počtem prvků na dané trase spojení, ale také i složitostí 
použitého přenosového protokolu. V následujících kapitolách se seznámíme s využívanými 
technologiemi a jejich rychlostmi přístupu. Dále jsem pro hrubou orientaci uvedl hodnoty zpoždění 
každé zmíněné technologii, vyjma LTE, tu ještě nelze v našich zeměpisných šířkách testovat. Přičemž 
se dostaneme ke kapitole seznamující Vás s programem, sloužícím pro jednoduché otestování 
zpoždění pomocí několika uvedených metod. Tato práce je posléze zakončena poslední kapitolou, 
která je věnována testu funkčnosti této aplikace jako celku v reálných podmínkách.  
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2 Analýza problematiky zpoždění v mobilních sítích 

2.1 Technologie datových mobilních sítí 
Většina domů se nestaví od střechy směrem k základům a proto i já bych rád udělal menší 

průlet doposud používanými mobilními datovými sítěmi. Nenechte se zmást tím slovem mobilní. 
Cokoliv co má baterku a chytá určitý signál ze vzduchu lze, s jitou mírou nadsázky, považovat za 
mobilní. Proto také v této částí naleznete kromě několika aktuálně využívaných generací mobilních sítí 
také lehčí výsek o technologii Wi-Fi. Kromě notebooků, které v dnešní době vydrží pracovat, bez 
externího zdroje napájení i několik hodin, existuje řada mobilních telefonů podporující Wi-Fi síť. 
Právě proto si tato technologie vydobyla místo v této kapitole. Možná by někoho mohlo napadnout, že 
mobilita u WiFi je dosti omezená, co se pohybu účastníka týče. Avšak díky centralizaci řízení Wi-Fi 
přístupových bodů, lze vytvořit poměrně velkou síť, poskytující účastníkovi obdobnou mobilitu, jakou 
nalezneme u klasických mobilních sítí. Dost už povídání a vzhůru na jednotlivé vývojové úseky. 
Přeskočme počáteční generace již v dnešní době u nás skoro nepoužívané až na sítě dvou a půl-té 
generace. 

2.1.1 GPRS  
(General Packet Radio Service) 

Tato technologie 2,5G (G značí generace) mobilních sítí GSM zavádí podporu IP protokolu a 
díky tomu se lze poprvé prostřednictvím mobilního telefonu připojit k celosvětové síti Internetu. 
Maximální rychlosti GPRS jsou 40kbit/s směrem k účastníkovi (downlink) a 14kbit/s směrem od 
účastníka (uplink) dle specifikací z roku 1997. Podle novějších specifikací z roku 1999 by GPRS mělo 
být teoreticky schopno dosáhnout až 171kbit/s downlink. [1] 

2.1.2 EDGE  
(Enhanced Data rates for Global Evolution) 

Touto technologií končí standardizování přenosu dat uvnitř standardu GSM. Pokud bychom ji 
chtěli generačně zařadit, jednalo by se o 2,75G. Rychlost přenosu se vyšplhala až k 384 kbit/s tj. 
dvojnásobku oproti GPRS. To díky novějšímu způsobu modulace (8PSK namísto GMSK) a novějšímu 
kanálovému kódování. EDGE jako takový se stále vyvíjí v laboratořích 3GPP, zde zlepšily parametry 
propustnosti až na 1,3Mbit/s downlink a 653kbit/s uplink s omezením latence až na hodnoty okolo 
100ms.[1] 

2.1.3 UMTS 
(Universal Mobile Telecomunications System) 

Někdy označován také jako 3GSM pro upřesnění, že se jedná o třetí generaci mobilní sítě tedy 
3G síť. Rádiový přístup k síti je možný pomocí několika variant. FDD (Frequency Division Duplex) a 
TDD (Time Division Duplex) to umožňuje operování v širokém rozsahu kanálů a také koexistenci 
s jinými přístupovými technologiemi. UMTS využívá párové, respektive nespárované kanály široké 
5MHz dle originálního W-CDMA schématu. Frekvenční pásmo se na rozdíl od GSM poprvé liší, 
přesunulo se do oblasti kolem 2GHz. [2] 



3 
 

Jelikož se jedná o nastupující technologie, rád bych zde rozebral schéma využitelných kanálů 
podrobněji. Pásmo se dělí na 3 různé UMTS standardy. První je UMTS Satellite, která má vyhrazeno 
pásmo o velikosti 2x30MHz, konkrétně jsou to frekvence: 1980-2010 a 2170-2200 MHz. Tento 
standard je takzvaná mrtvá technologie, to znamená, že se v současnosti nevyužívá. Další částí je 
UMTS TDD. Tento standard je málo rozšířen, využívá nepárové spektrum o velikosti 35MHz 
přesněji: 1900-1920 a 2010-2025. U nás je přiděleno pouze pásmo 3x5MHz stávajícím GSM 
operátorům. Posledním standardem je UMTS FDD. V České republice se jedná o hlavní proud 
technologie UMTS. FDD využívá párové spektrum široké 2x60MHz přesněji jde tedy o pásma: 1920-
1980 pro uplink a 2110-2170 pro downlink. V ČR je toto spektrum celé rozděleno mezi tři stávající 
mobilní operátory [3]. 

 

obr 1. Frekvenční rozložení UMTS 

Co se týče rychlosti přenosu dat, tak je v praxi dosahováno hodnot okolo 2Mbit/s, ovšem je to 
relativní neboť záleží na několika faktorech. Například na vzdálenosti od vysílače, rychlosti pohybu 
účastníka, velikosti buňky a dalších. Tyto parametry, taktéž ovlivňují spolehlivost přenosu, kvalitu 
poskytovaných služeb a i námi důkladněji sledované zpoždění celé přenosové trasy. 

UMTS FDD 

Jelikož se tato technologie u nás zabydlela doposud nejvíce, stojí za to si ji probrat o něco 
podrobněji. Tato technologická větev nám dovoluje provozovat vedle sebe, jak vysokorychlostní 
datové přenosy, tak i klasické hovory. Zkratka FDD znamená frekvenčně dělený duplex, máme pásmo 
pro downlink i uplink rozdělen do kanálů o velikosti 5MHz. Díky dvou kanálovému schématu tedy 
jsme schopni implementovat klasické volání mezi účastníky. Na rozdíl od technologie TDD kde je 
využit pouze jeden neduplexní kanál. Což je možná důvodem vyššího zájmu lokálních mobilních 
operátorů. 

Z energetického důvodu existuje v UMTS přepínání mezi RRC stavy na základě objemu 
přenášených dat a doby nečinnosti UE. Jelikož je pro uživatelské zařízení a základové stanice 
energeticky náročnější využívání rychlejších módů, je třeba zajistit přepínání na nižší hladiny, jako 
tomu je viz následující tabulka 1. Toto snížení energetické spotřeby přístroje a základnové stanice má 
však na zpoždění poměrně zásadní vliv. Existuje zde totiž potřeba určité doby, než dojde k přepnutí 
mezi různými RRC stavy, což do přenosové trasy vnáší další dílčí významnější zpoždění navíc. Tento 
nárůst zpoždění je však v porovnání na uspořenou energii zanedbatelný a snadno vykompenzovatelný 
kupříkladu navýšením přenosové kapacity pevné páteřní sítě, propojující jednotlivé základnové stanice 
či vyšším výkonem správních prvků v síti.  
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UE switch-on 

GSM 
connected 

3GPP TS 44.018 

GPRS 
Packet Transfer 
3GPP TS 44.060 

UE 
connected 

3GPP TS 25.331 

UE Idle 
3GPP TS 25.304 
3GPP TS 23.122 

GSM idle 
3GPP TS 45.008 

UE idle 
3GPP TS 25.304 
3GPP TS 25.331 

URA_PCH 
3GPP TS 25.331 
3GPP TS 25.304 

CELL_FACH 
3GPP TS 25.331 
3GPP TS 25.304 

CELL_PCH 
3GPP TS 25.331 
3GPP TS 25.304 

CELL_DCH 
3GPP TS 25.331 

E-UTRA idle 
3GPP TS 36.304 
3GPP TS 36.331 

E-UTRA 
connected 

3GPP TS 36.331 

RRC stav Spotřeba energie [mA] 
Cell_PCH/URA_PCH < 5 
Cell_FACH 100 – 150 
Cell_DCH 200 – 300 

tab 1. Přehled spotřeby energie v RRC stavech [10] 

Když se uživatelské zařízení spustí, má pak několik možných stavů, které jsou zobrazeny na 
následujícím obrázku. Záleží, jaký typ služby je zrovna dostupný v buňce, kde se uživatel právě 
nachází. Dále na typu služby, kterou se chystá využít, jako například hovor či přenos dat.  

obr 2. Jednotlivé uživatelské módy a názvy standardu, kde jsou specifikovány [8] 

Jak lze ze schématu vyčíst, může se stát, že při menším objemu dat, vytíženosti UMTS sítě či 
jiné okolnosti, bude přenos veden po starší GPRS, a až po té může přeskočit na UMTS. Zde ovšem 
záleží, jak je nastavená síť. Jelikož v době, kdy je tato práce psaná, není problém nalézt vedle sebe 
fungující GSM a UMTS. Je proto potřeba brát v potaz i dobu potřebnou pro přepnutí mezi různými 
generacemi sítě. Toto široké schéma si lze pro datové přenosy ještě více specifikovat. Jak je tomu na 
následujícím obrázku. 

 

obr 3. Popis jednotlivých RRC stavů v UMTS.[10] 

Z obrázku lze vyčíst následující pravidla. Je-li doba nečinnosti mezi odesílanými daty delší jak 
10s lze očekávat přepnutí do nižšího stavu případně až do stavu „Idle“, kdy se čeká na požadavek 
přenosu dat. Opačně se stavy přepínají na vyšší úroveň při zjištění požadavku na přenos dat respektive 
při zjištění, že objem dat přesahuje hodnotu z rozmezí 128 – 1024B. To vše v závislosti na nastavení 
systému jednotlivými provozovateli sítě. Zpoždění, které nás bude více zajímat, bude při přepínání 
stavů směrem k vyšším úrovním. Zajímá nás totiž mnohem více, jak se bude síť chovat při navyšování 
objemu dat, než při delší nečinnosti. Tím ovšem netvrdím, že doba potřebná pro přepnutí na nižší stav 
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není důležitá a nijak se na zpoždění nepodílí. Za jistých okolností může hrát i tato doba svou 
podstatnou úlohu. 

Dle měření viz [10] lze očekávat zpoždění v režimu DCH okolo hodnoty 42 ms  pro downlink 
a 120ms pro uplink. V režimu FACH bylo pak zpoždění okolo hodnoty 142 ms pro dowlink a okolo 
454 ms pro uplink. V posledním, základním, nejpomalejším režimu IDLE se zpoždění pohybovalo 
okolo 2 vteřin pro oba směry. Zjištěné nastavení časovače a velikosti bufferu pro přepnutí mezi režimy 
naleznete v dokumentu [10]. 

2.1.4 LTE  
(Long Term Evolution) 

Tato technologie se v době, kdy je tato práce psána, právě dostává v zahraniční ke slovu i díky 
rozmachu zařízení jakými jsou tablety. Řadí se, sice jen o fous, stále do 3 generace mobilních sítí tedy 
ve zkratce neoficiálně 3,9G [12]. Jedná se o evoluci jak rádiového rozhraní, tak i páteřní sítě. U 
rádiového rozhraní se jedná o změnu modulace a tím navýšení efektivity využívaného spektra OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) pro downlink a SC-FDMA(Single Carrier-Frequency 
Division Multiple Access) pro uplink. U páteřní sítě se jedná o navýšení propustnosti převážně 
přechodem na optická vlákna. Díky těmto vylepšením se rychlost maximálně navýšila na 
neuvěřitelných 300Mbit/s pro downlink a až 75Mbit/s pro uplink. [4] Tyto rychlosti jsou však pouze 
teoretické a dosažitelné maximálně v laboratorních podmínkách. V praxi využitelné pro uživatele se 
budou pohybovat kolem nižších hodnot. Řádově však zůstaneme na hodnotách kolem stovek Mbit/s, 
tj. rychlost dnešních klasických LAN sítí na bázi ethernetu. Díky těmto skutečnostem ji ještě stále 
nelze přiřknout nálepku sítě 4. generace.  

2.1.5 LTE-Advanced 
Jedná se o nejnovější vývoj mobilních datových sítí, který je zatím pouze v podobě draftu, 

ještě nebyl standardizován. Uvádím ho zde, protože je dobré vědět, na co se případně můžeme těšit. 
Jen ve stručnosti rychlost přenosu se pro vysokou mobility, tzn. velký pohyb účastníka, očekává 
kolem 100Mbit/s a při nízkém pohybu dosáhnou špičky až k 1Gbit/s. Díky čemuž lze tuto technologii 
označit již za plnohodnotnou 4G. Do budoucna se počítá sloučit několik dosud různých technologií 
poskytujících vysokou mobilitu při vysoké rychlosti přenosu pod hlavičku IMT-advanced. Kdy se tyto 
standardy dostanou do praktického používání a následně i ke koncovému uživateli, je zatím ve 
hvězdách. Každopádně směr, kterým se budoucí vývoj mobilních sítí následné generace ubírá, je 
jasný. Maximální možnou rychlost při maximální možné mobilitě účastníka. Díky tomuto lze očekávat 
snížení zpoždění na přístupové síti. O jak markantní snížení půjde, ukáže opět až čas. 

2.1.6 Wi-Fi 
(Wireless Fidelity) 

Celosvětové široce rozšířený standard IEEE 802.11 a jeho podskupin a/b/g/n pracující 
v oblasti 2,4GHz respektive 5GHz. Převážná většina nových mobilních zařízení již podporuje 
konektivitu do těchto sítí. Její obrovská výhoda je ovšem i její obrovská nevýhoda. Tím mám na mysli 
fakt, že tato technologie pracuje v nelicencovaném frekvenčním pásu, takzvaném ISM (Industrial, 
Scientific and Medical). To znamená, kdokoliv si může koupit zařízení, v dnešní době nic drahého, a 
vytvořit si svou malou bezdrátovou LAN síť. Tím ovšem vyniká problém s vzájemným rušením a 
interferencemi mezi signály ostatních sítí. Každopádně tato bezdrátová síť se jako všechno vyvíjí a od 
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rychlosti 2Mbit v počátcích přes dnešní teoretických 600Mbit/s u 802.11n až po astronomických 
teoretických 1000Mbit/s v chystaném standardu 802.11ac.[5] Ovšem s mobilitou to zatím není nijak 
slavné, hlavně protože je Wi-Fi koncipována převážně pro vnitřní sítě. Díky centralizaci řízení 
přístupových bodů lze jistým způsobem zaručit alespoň „vnitřní“ mobilitu, v rámci budovy. 

2.2 Úvod do problematiky zpoždění 
Na začátek je třeba si definovat, co se pod pojmem zpoždění, či latencí skrývá. K tomu nám 

pomůže následující věta: „Latence vyjadřuje v dálkové komunikaci zpoždění signálu. Může být 
způsobena buď fyzikálním omezením rychlosti šíření signálu, nebo zpracováváním přenášených dat na 
přenosové trase.“[6] Ve stručnosti, jedná se o dobu, mezi odesláním požadavku a návratem odpovědi 
na zaslaný požadavek. Tato doba se někdy označuje jako RTT (Round-Trip Time) nebo RTD (round-
trip delay time).  

Tento parametr se vyskytuje na všech typech přenosových sítí, jak mobilních tak i pevných či 
optických. Zpoždění je časově proměnné, nestálé, závislé na mnoha faktorech: 

 Typ přenosového média, tj. rychlost šíření signálu v daném prostředí. 

 Rychlost aktivních prvků při zpracovávaní, směrování či přepínání paketů (signálů). 

 Fyzikální podmínky při přenosu, např. počasí v bezdrátové sítí, ohyby na optickém kabelu, 
přeslechy na metalickém vedení.  

 Pohyb účastníka v mobilní síti. 

 Výpočetní výkon koncových zařízení 

 Typ využité služby, respektive množství dat přenášené a jiné. 
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obr 4. Popis zpoždění v UMTS síti při spojení UE-UE [9] 

Příkladem popisujícím zpoždění mezi dvěma konci v UMTS sítí poslouží předchozí obrázek 
obr 4. Na tomto obrázku se nachází detailní výpis možných druhů zpoždění, které vstupují do spojení 
typu Konec-Konec v rámci mobilní sítě. Nás zajímá ovšem RTT tudíž zpoždění tam a zpátky. Lze 
usuzovat na to, že se hodnota bude pohybovat zhruba kolem dvojnásobku zpoždění tohoto Konec-
Konec spoje, neboť je pravděpodobné, že zpáteční cesta bude obdobná, ne-li totožná. V UMTS sítích 
je maximální přípustné zpoždění pro přenos dat v reálném čase stanoven na hodnotu 250ms při 
rychlosti do 28.8kbit/s. 

Pokud bychom se na chvíli zamysleli a představili si, kolik zařízení vstoupí do přenosové 
trasy, kolik možných cest vede k cíly, tak je s obdivem, že zpoždění nedosahuje až řádově jednotek 
vteřin. Namísto toho se obvykle drží pod jednou vteřinou. Proto se ve většině případů setkáte 
s naměřenými výsledky v jednotkách milisekund, ve zkratce označováno jako „ms“. 

Pro orientaci o rozsahu zpoždění, v mobilní síti různého typu technologie, jsem využil statistik 
serveru „www.rychlost.cz“. Díky tomuto portálu si široká veřejnost může změřit nejen rychlost svého 
připojení, ale také zpoždění a stabilitu. Následující obrázky jsou opravdu pouze orientační, neboť 
uživatelé si sami volí, jakou přístupovou metodou jsou k internetu připojeni. Proto se může lehce stát, 
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že se někdo, někdy spletl a tím tuto průměrnou hodnotu ovlivnil, ať už více či méně. Přesto, přese 
všechno, podle celkového počtu testů lze usuzovat na ustálenost průměrného zpoždění v dané 
technologii. Alespoň tedy pro získání obecného přehledu o tom, co od které technologie bezdrátového 
přenosu lze očekávat. 

Z následujícího obrázku lze vyvodit hodnotu zpoždění při GSM přenosu (GPRS) pohybujícího 
se mezi 256ms – 512ms. Průměrné zpoždění při užití GPRS se tedy pohybuje kolem hodnoty 250ms. 
Ovšem nesmíme zapomínat na důležité faktory jako pohyb účastníka v síti a s tím související 
zpomalení přenosu dat při handoveru a jiné aspekty, které mohou být v těchto statistikách vynechány. 
Je totiž nepravděpodobné, že se uživatel pohyboval v době testu rychleji. Pravděpodobnější je rychlost 
bližší rychlosti chůze. 

 

obr 5. Rychlost odezvy přes GSM zřejmě je myšleno GPRS 

Z následujícího obrázku, popisujícího průběh zpoždění při použití technologie EDGE, lze 
vyčíst vývoj směrem k nižším hodnotám. Lze usoudit, že se projevuje navýšení přenosové rychlosti na 
páteřních sítích mobilních operátorů s příchodem UMTS. Avšak jsou to pouze diskutabilní spekulace. 
Nicméně z grafu níže lze stanovit průměrnou hodnotu zpoždění pohybující se kolem 200ms 
v předchozích několika měsících. Celkově je to pak kolem 327ms. Což v méně obydlených oblastech 
České republiky, kde se s vystavenou UMTS sítí nesetkáme, může být pozitivní zjištění. 

 

obr 6. Rychlost odezvy přes GPRS zřejmě je myšleno EDGE 

Následuje technologie UMTS nastupující budoucnost přenosu dat v mobilních sítích. Dle 
následujícího obrázku popisujícího „Internet 4G“ (UMTS TDD), lze soudit na vývoj tím správným 
směrem a to minimalizaci zpoždění. Z posledních několika měsíců, viz graf lze usuzovat, že se 
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hodnota nyní pohybuje v rozmezí 123ms – 185ms. Avšak dosavadní průměr z celkového počtu se 
pohybuje okolo hodnoty 216ms. Na dalším obrázku je vidět konkurenční UMTS. Dle grafu je snadno 
čitelné lepší, neboli kratší, doby odezvy. Hodnoty zpoždění se v tomto případě pohybují v rozmezí 
99ms – 248ms. Průměrně tedy lze říci 173ms, což je znatelně lepší výsledek. 

 

obr 7. UMTS TDD od společnosti T-Mobile 

 

obr 8. Rychlost odezvy přes UMTS 

Následuje poslední z vyjmenovaných technologií Wi-Fi. Jelikož je koncipována pro použití 
převážně uvnitř budov a venku ji využívají pouze někteří poskytovatelé připojení k internetu. Nelze 
považovat tuto technologii přímo za mobilní, neboť pohyb účastníka mezi jednotlivými AP takřka 
neexistuje. Tím pádem se hodnoty zpoždění pohybují kolem průměrných 21ms. 

 

obr 9. Rychlost odezvy připojení pomocí technologie Wi-Fi 
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Zhruba na počátku roku 2011 server „www.rychlost.cz“ změnil strategii při označování 
jednotlivých typů připojení. Proto doposud uvedený materiál končí kolem února 2011. Portál, bohužel 
pro nás, rozdělil veškeré přístupové technologie dle jednotlivých poskytovatelů té či oné služby. 
Abychom dostali, na závěr této podkapitoly, jistý nadhled nad zpožděním vyskytujícím se v 
„Mobilním připojením“ jako celku. Uvádím zde následující obrázek, obr 10. 

 
obr 10. Rychlost odezvy v jednotné kategorii „Mobilní připojení“ 

Na první pohled nic moc říkající obrázek. Po bližším prozkoumání však můžeme sledovat 
nepatrné snižování zpoždění v průběhu celého roku. Průměrné zpoždění se u všech současných 
poskytovatelů nepřeneslo přes hodnotu 165ms. Pro přenos dat, který nemusí být „spojitý“, jako 
například webové stránky, je tato hodnota přijatelná. Při přenosu hlasu či hraní online her, kde je 
odezva klíčová, by mohla tato hodnota znamenat jisté obtíže v komunikaci. Díky neustálému rozvoji 
UMTS, lze očekávat ústup od pomalejších, starších technologií a celkovou změnu hodnoty zpoždění 
směrem pod hranici 100ms. 

2.3 Metody měření zpoždění 
V této kapitole jsou uvedeny techniky, které je možno použít pro změření zpoždění na 

přenosové trase. Ve většině případů se zpoždění měří kvůli zaručení určité kvality služby pro 
koncového uživatele. Důležitým faktorem je ovšem typ poskytované služby. Jako základ je třeba 
proměřit nižší vrstvy ISO OSI modelu. Když koncový uživatel využívá na svém zařízení několik 
různorodých služeb, je třeba znát hodnotu nižší společné vrstvy zajišťující přenos dat z vrstvy vyšší. 
V průběhu let se vytvořilo obrovské množství webových služeb, proto by nebylo na škodu změřit 
zpoždění i na této vrstvě. Jelikož je Internet celosvětovou sítí s objemem dat, který se neustále 
rozšiřuje. Nesmíme opomenout dobu potřebnou pro stažení libovolného obsahu, kupříkladu z FTP 
serveru. Tento jednoduchý výčet si v následujících podkapitolách rozebereme detailněji. 

2.3.1 ICMP protokol 
Tento protokol byl stvořen pro hlášení chyb a zjišťování zda je daný prvek v síti dostupný. 

Pracuje na třetí vrstvě ISO OSI modelu. Což nám dává možnost měřit zpoždění již na nosné síťové 
vrstvě. Díky zprávám „ECHO request“ a „ECHO reply“ je možno využít tento protokol, pro zjištění 
dostupnosti vzdálené strany a navíc lze z něj i vyčíst, jakou dobu to trvalo. Jinými slovy díky tomuto 
protokolu jsme schopni zjistit RTT. Tento protokol je standardizován (RFC 792), a proto jej převážná 
většina zařízení podporuje.  
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obr 11. Principielní schéma průběhu testu pomocí ICMP 

Někdy ovšem narazíme, neboť se doporučuje ve firewallu zakázat odpovědi na „ECHO 
request“ původem z vnější sítě a to z důvodu navýšení bezpečnosti lokální sítě.  

Pro změření rychlosti odezvy, neboli zpoždění, lze využít příkazu „ping“. Tento příkaz se 
zapíše do příkazové řádky, přičemž syntaxe bývá obdobná pro všechny druhy operačních systémů. 
Minimální doporučené parametry tedy jsou:  

 IP adresa cíle 

 Počet opakování 

 Velikost přenášených dat 

 TTL neboli maximální počet směrovacích skoků 

Tyto parametry se mohou lišit ve způsobu zápisu, proto je dobré využít pomocný popis 
příkazu. Stačí zadat „ping -?“ případně „ping  /?“ nebo do třetice „ping -help“. Po zadání by se 
v příkazové řádce měl vypsat stručný popis jednotlivých dostupných parametrů příkazu a jejich 
stručné vysvětlení.  

Jedná se o současně nejrozšířenější metodu, jak spolehlivě změřit latenci sítě, případně 
dostupnost protější strany, od které očekáváme nějakou odezvu. 

2.3.2 Agent na serveru 
Základní myšlenka usazení „agenta“ na serveru počítá s využitím NTP protokolu pro 

nastavení stejného strojového času na testovacím zařízení a odpovídající serverovou stranou. Díky 
tomuto bychom mohli pouze přeposílat časové razítka jednotlivých stran. Byly bychom schopni určit 
přesněji zpoždění pro trasu tam a zpět. Nevýhodou tohoto schématu je nutnost vytvořit stále běžící 
program (proces) na serverové (odpovídající) straně, který vyžaduje jistou režii hardwarových 
prostředků. Dále je nutno vytvořit pravidlo ve firewallu, případně na jiném zabezpečovacím 
mechanismu, na kterém by agent naslouchal na příchozí žádosti. V neposlední řadě je tu obrovský 
problém přesné synchronizace strojového času obou zařízení. Podtrženo, sečteno nevýhody převažují 
nad výhodami. Na toto schéma tedy zanevřeme a podíváme se po něčem jednodušším obdobného 
principu. Mějme tedy agenta na serveru, který nám bude odpovídat na určité požadavky. Klient pak 
bude pouze měřit čas mezi akcí a reakcí. Abych tady znovu neobjevoval již objevené či nevynalézal 
již vynalezené. Přesuňme se dále a podívejme se, jak by šlo využít hojně používané protokoly 
aplikační vrstvy. 

Strana 1 Strana 2 

ECHO Request 

ECHO Reply 
RTT 
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2.3.3 HTTP protokol 
Tento protokol aplikační vrstvy ISO-OSI modelu se používá pro komunikaci mezi webovým 

serverem a klientskou stanicí. Díky mechanismu žádost/odpověď jsme schopni změřit dobu přenosu. 
Při navázání spojení, respektive při odeslání požadavku GET, začneme měřit čas potřebný pro stažení 
celé webové prezentace. Toto můžeme několikrát opakovat pro zpřesnění výsledného průměrného 
času, potřebného pro zobrazení webové stránky. Což lze, kvůli rozšířenosti a popularitě webových 
stránek, využít ve všech sítích. Porty pro komunikaci s webovými servery bývají ve firewallech 
povoleny. Navíc existuje velké množství webových serverů rozmístěných různě po světě, vůči kterým 
můžeme provádět testování. Tato myšlenka vychází z ETSI standardu [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 12. HTTP schéma měřené dle standardu ETSI [11]. 

2.3.4 FTP protokol 
Další z řady protokolů operujících na aplikační vrstvě OSI modelu. Je koncipován pro přenos 

souborů po síti mezi serverem a klientem. Lze jej proto využít pro změření času zpoždění a to hned 
v několika možnostech nastavení. FTP pracuje ve dvou režimech. Aktivní režim, kdy klient určuje, na 
jakém portu bude přijímat zaslaná data. Klient pak naslouchá na tomto přiřazeném portu. Zde se může 
objevit problém s ukrytím klientského zařízení v síti využívající NAT. Při pasivním režimu je volba 
přijímacího portu pro data na serveru. Tento zvolený port je pak zaslán klientovi. Tyto metody lze 
ještě kombinovat se směrem přenosu dat. Samotné stažení či nahrání souboru na FTP server se liší 
pouze v příkazech zaslaných na server. Proto jsem zde uvedl pouze aktivní režim pro stažení souboru a 
pasivní režim pro nahrání dat na FTP server. Díky těmto dvěma schématům lze zbývající dvě 
jednoduše odvodit. Prakticky se jen změní FTP příkaz a směr šipek. 

Oproti protokolu HTTP lze měřit jednotlivě zpoždění pro uplink či downlink. Druhý zmíněný 
bývá obvykle rychlejší, neboť tímto směrem se přenáší větší procento objemu dat. Zatímco uplinkem 
se přenáší většinou jen požadavky. Díky tomu by mělo být zpoždění pro downlink menší.  

 

 

 

Server Klient 

HTTP GET 
HTTP DATA 

HTTP GET 
HTTP DATA 

TCP FIN 
TCP ACK 

Doba ∆td 

Start přenosu dat metoda B 
Start přenosu dat metoda A 

… 
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obr 13. FTP aktivní stažení schéma měřené dle standardu ETSI [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 14. FTP pasivní nahrání schéma měřené dle standardu ETSI [11]. 

Z obou schémat lze jednoduše vyčíst počátek měření. Metoda A začíná měřit v době příchodu 
prvních dat. Metoda B začíná měření již po potvrzení otevření TCP spojení pro data. Tedy před 
odesláním požadavku na FTP server. Konec měření je u obou metod shodný a to po příjmu všech 
žádaných dat. 

Server Klient 

Sestavení kontrolního kanálu FTP 

PORT 

TCP SYN + ACK 

TCP SYN (Datový kanál) 

Doba ∆td 

Start měření metoda B 

Start měření metoda A 

… 

TCP ACK 

RETR 

TCP SYN + ACK 

FTP Data 

… 

TCP FIN 

TCP ACK 

Server Klient 

Sestavení kontrolního kanálu FTP 

PASV 

TCP SYN + ACK 

TCP SYN (Datový kanál) 

Doba ∆td 

Start měření metoda B 

Start měření metoda A 

… 

TCP ACK 

STOR 

TCP SYN + ACK 

FTP Data 

… 

TCP FIN 

TCP ACK 
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3 Návrh aplikace pro měření zpoždění v datových sítích 
Aplikace je naprogramovaná v jazyce C# pomocí vývojového prostředí Visual Studio 2008 

express edition. Na počítači s operačním systémem Windows 7 professional SP1 x64. Tato aplikace 
musí být schopna měřit hodnoty zpoždění na připojení k síti, tyto výsledky dále zpracovat a uložit pro 
případné následné zpracování i pomocí aplikací třetích stran. Toto jsou minimální funkční požadavky 
na výslednou aplikaci. 

3.1 Využité metody měření zpoždění 
V aplikaci je využito tří již dříve rozebraných metod na zjištění zpoždění při přenosu dat. 

Měření probíhá u dvou ze tří níže uvedených metod na principu rozdílu časových razítek. Tyto razítka 
jsou získána pomocí třídy DateTime. V následujících podkapitolách se dozvíme, jak jsou tyto 
metody implementovány, co vše jako uživatel můžete natavit za parametry.  

3.1.1 ICMP protokol 
Klasický způsob měření síťového zpoždění pomocí ICMP zpráv. Jak už bylo v teoretické části 

rozebráno, ICMP zprávy jsou standardizovány, tudíž by je každé zařízení mělo podporovat. Díky 
tomuto faktu lze vyžít tento princip měření skoro vždy. Ovšem za předpokladu nejsou-li ICMP zprávy 
zakázány na firewallu. Což se nám projeví v nedostupnosti druhé strany, v podobě vypršení času pro 
čekání na odpověď. 

 

 

 

 

obr 15. Doba mezi odesláním požadavku a příjmu odpovědi (RTT) 

Vytvořená aplikace využívá ICMP protokolu poměrně jednoduchým, avšak robustním 
způsobem zároveň. V první řadě lze nastavit několik serverů, vůči kterým bude měření probíhat. 
Program je sekvenčně jednotlivě testuje, dle nastaveného opakování projede seznam minimálně 
jednou až n krát. Lze zde nastavit i čas nečinnosti mezi jednotlivými testy. Díky čemuž můžeme 
vyčkat kupříkladu na návrat na nižší RRC stav v UMTS síti. Nechybí zde ani možnost ovlivnit 
celkovou velikost paketu. Program umožňuje u jednotlivých testů měnit velikost zátěže a to buď 
přičítáním určité hodnoty k základu, odečítáním určité hodnoty od základu, exponenciální nárůst 
zadané hodnoty a to až na maximální hodnotu 65 500. V aplikaci můžeme nastavit i pouze jednu 
velikost pro celý průběh testování, taktéž lze určit interval, z kterého pak bude pseudonáhodně 
vygenerovaná velikost zátěže nesena paketem. Tyto možnosti platí i pro nastavení dílčích testovacích 
mezičasů. Nechybí nastavení TTL (time to live), neboli životnosti paketů. Nastavit můžeme i 
maximální dobu, kdy program bude čekat na odpověď od serveru. Po uplynutí této doby se vrátí 
chybové hlášení o tom, že čas vypršel. Kombinací těchto možností získáme onu předeslanou 
robustnost testování. 

Pro přehled jak tato metoda pracuje, poslouží následující vývojový diagram popisující celý 
algoritmus testu pomocí ICMP. Pod prvkem zpracování signálů se skrývá jak následné statistické, tak i 

Strana 1 Strana 2 

ECHO Request 

ECHO Reply 
RTT 



15 
 

grafické zpracování výsledků. Upozorňuji, pokud zadáte více než jeden server do seznamu a více 
opakování než jen jedno, bude celkový počet testů roven násobku počtu serverů v seznamu s počtem 
opakování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 16. Vývojový diagram měřící metody ICMP 
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Dílčí test ICMP 
na j-tý server 

Změna velikosti 

Vyčkat určenou 
dobu mezi testy 

Změna doby 
mezi testy 
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3.1.2 HTTP protokol 
Je důležité, aby dotazovaný server odeslal alespoň nějakou odpověď, i webová stránka 

zobrazující určitou chybu se počítá. Pomocí této odpovědi totiž jsme schopni měřit dobu zpoždění. 
Pokud ještě navíc máme přístup na daný web server, můžeme vytvořit několik stránek určených ryze 
pro testování zpoždění. Každá stránka může nést jiný obsah o jiné velikosti. Tímto způsobem, jsme 
schopni simulovat různé možné scénáře, do kterých se uživatel během využívání služby obvykle 
dostává.  Změřit případné konkrétní zpoždění pro konkrétní situaci.  

Celá tato metoda stojí a padá na principu klient – server respektive dotaz – odpověď. 
Principiálně jde o mačkání stopek, přičemž start je odeslání požadavku a cíl je příjem kompletní 
odpovědi. Což odpovídá metodě B ETSI standardu [11], viz podkapitola 2.3.3. Opakováním měření, 
se stejně jako u protokolu ICMP, dostaneme na průměrnou hodnotu přenosového zpoždění dané 
přenosové cesty. Tento průměr pak lze použít pro popis dané trasy. Avšak jelikož je zpoždění časově 
proměnné je lepší brát tento průměr pouze jako orientační hodnotu. Pro hodnotnější představu o 
průběhu zpoždění se hodí spíše zpracování jednotlivých testů do podoby grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 17. Vývojový diagram měřící metody HTTP 
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I zde, stejně jako u předchozí metody ICMP, existuje vícero variant nastavení měření. Pro 
jednodušší ovládání celé aplikace je nastavování parametrů obdobné. Proto se i zde dá zapsat několika 
web serverů najednou, které budou sekvenčně procházeny a testovány. Principielně se využívá pouze 
jediného příkazu „GET“ pro získání odpověď ve formě HTML stránky. Dalšími parametry jsou počet 
opakování dílčích testů a doba mezi jednotlivými testy. Opět upozorňuji, pokud zadáte více než jeden 
server do seznamu a více opakování než jen jedno, bude celkový počet testování roven násobku počtu 
serverů v seznamu s počtem opakování. 

3.1.3 FTP protokol 
Poslední protokol využitý v mé aplikaci pro měření zpoždění je FTP. Princip tohoto protokolu 

vychází obdobně ze schématu klient-server. Od klienta taktéž chodí požadavky na server, avšak 
komunikace zde je daleko bohatší, než je tomu u HTTP. Což je poměrně přehledně ukázáno na 
příkladu v kapitole 2.3.4. V aplikaci se využívá pouze omezeného množství příkazu, nezbytně nutného 
pro nahrání či stažení souboru z FTP serveru.  

Hlavním rozdílem oproti předchozímu protokolu HTTP, je fakt, že FTP využívá za každé 
situace ověření klienta pomocí uživatelského jména, případně i hesla. Tato ověřovací procedura je 
potřeba i v případě veřejného anonymního přístupu k serveru. Ovšem při takovémto přístupu není 
zapotřebí žádného hesla jako takového. Tento účet by měl mít obvykle nastavenou minimální 
pravomoc nad předdefinovanou složkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 18. Obecné schéma sestavení anonymního přístupu na FTP server 

Dle ETSI TR 102 678 je potřeba korektního ukončení datového TCP spojení pomocí TCP FIN 
a TCP ACK. To je tedy považováno za ukončení měření. Aby nedocházelo k několika násobnému 
ověřování na straně FTP serveru, což by mohlo vést až k zablokování přístupu k danému serveru, z 
důvodu překročení limitu počtu připojení, provede se připojení na server a autentifikace uživatele 
pouze jednou na počátku měření. Následně probíhají jednotlivé opakování měření.  

Server Klient 

TCP SYN + ACK 

TCP SYN (port 21) 

TCP ACK 

USER Anonymous 

… 

TCP FIN 

TCP ACK 

220 Welcome to XY 

331 User Anonymous OK Password required 

PASS email@mail.cz 

230 OK 
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obr 19. Vývojový diagram měřící metody FTP 

3.2 Grafické uživatelské prostředí 
Aplikace je rozdělena dle jednoduchého klasického schématu na horní panel s nabídkami a na 

pracovní plochu. Tato pracovní plocha se dále dělí na menší levou část a větší pravou část. V levé 
menší části se nachází nastavení jednotlivých měřících testů, přehledně uspořádaných do záložek. 
V pravé větší části pak bude zobrazen průběh testování a graficky zpracované naměřené výsledky, 
které lze následně uložit jak do textového formátu s oddělením jednotlivých hodnot středníkem, tak i 
do formátu obrázku jpg nebo png. Celé grafické uživatelské prostředí má pevnou velikost. Nelze ji 
tedy nijakým způsobem zvětšit ani zmenšit. Náhled na výsledné rozložení poskytuje následující 
obrázek. 
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obr 20. Hlavní uživatelské rozhraní programu. 

Hlavní menu má klasické rozložení prvků. Pod položkou soubor nalezneme pouze ukončení 
programu. Následuje záložka Uložit. Lze ukládat veškerý vygenerovaný obsah samotnou aplikací. 
Program umožní uložit výsledky, jak již bylo zmíněno dříve, ve dvou podobách. Pro efektivnější práci 
lze veškeré výstupy uložit pomocí jediného stisknutí tlačítka do určené složky. Následující položka 
v menu umožňuje zpětně načíst uložené výsledky a opětovně je zpracovat, aniž by se musel opakovat 
test se stejnými nastaveními. Tato vlastnost je vhodná obzvláště pro archivaci výsledků. Stačí pouze 
uložit jednoduchý malý textový soubor, který lze kdykoliv zpětně opět zpracovat. Poslední záložka 
slouží pouze k informativním účelům, uživatel zde nalezne informace o verzi aplikace, datu 
naprogramovaní, autorovi a něco málo o licenčních podmínkách používání. 

 

obr 21. Horní menu programu detail. 

 

obr 22. Rozbalená nabídka „Uložit“ 

V levé části pracovní plochy se nachází záložky nastavení jednotlivých testovacích modulů. 
Díky záložkám bude možno v budoucnu rozšířit moduly pro testování velice jednoduchým přidáním 
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další záložky. V základu, který je stejný pro všechny užité testy, se nastavuje cílový prvek, vůči 
kterému budeme spouštět testování, počet opakování jednotlivých testů a nějaké různé další 
parametry, již lišící se od jednotlivých způsobu měření. 

 

obr 23. Nastavení parametrů pro měření 

Zprávy o průběhu testu a výsledky měření jsou zobrazovány v pravé části pracovní plochy 
uživatelského prostředí. Zde v záložce nalezneme i grafické znázornění naměřených hodnot. 
Informace z obou těchto záložek lze uložit v nabídce hlavního menu, nebo kliknutím pravým tlačítkem 
myši na graf a pomocí kontextové nabídky „Uložit graf“.  

 

obr 24. Záložky pro zobrazení souhrnných informací o měření. 

V poli konzole se bude zobrazovat průběh měření a dosavadně získané výsledky, informace o 
velikosti zátěže dílčích testů a nakonec bude uvedeno shrnutí výsledků testu. V poli konzole se taktéž 
zobrazí výpis jednotlivých chyb zjištěných v průběhu testu. 

Výsledky je třeba jistou formou zpracovat a interpretovat. Aplikace proto po každém testu 
automaticky zpracuje jednoduchou statistiku výsledků. V záložce „Statistika“, můžete nalézt četnost 
výskytu různých výsledků, uvedenou v podobě tabulky i grafu. Tuto tabulku lze velice jednoduše 
označit a zkopírovat do libovolného tabulkového programu třetí strany, například MS Excel. Grafem 
je po té kartézský součin četnosti výskytu a doby zpoždění. Ukázka takovéhoto statistického 
zpracování je uvedena v následujícím obrázku obr 23. 
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obr 25. Statistika vypracována programem 

Následuje záložka „Graf zpoždění“. V této sekci nalezneme grafické zpracování výsledku, jak 
byly za sebou postupně změřeny. Na ose x jsou uvedeny jednotlivé testy od prvního až po celkový 
počet uskutečněných testů. Jak jsem již dříve upozorňoval, celkový počet testů je násobek opakování 
s počtem položek v seznamu. Na ose y jsou pak vyobrazeny dílčí výsledky od nuly až po maximální 
dosaženou hodnotu. Ukázku tohoto grafu naleznete níže na obrázku. 

 

obr 26. Graficky zpracované dílčí testy 
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Posledním grafickým zpracováním dat jsme schopni určit vliv zátěže na velikost zpoždění. Co 
stojí za zmínku u tohoto grafu je fakt, že je do jisté míry zkreslený. Rozložení hodnot na osách je 
exponenciální se základem 10. Osa y představuje naměřené zpoždění v jednotkách milisekund a osa x 
představuje objem dat uvedených v bytech. Graf zobrazí hodnoty zpoždění maximálně do 10s. Což je 
s ohledem na dostupné technologie dostatečné. Co se objemu dat týče tak se graf dynamicky zvětšuje 
v závislosti na maximální zaznamenané hodnotě při přenosu. 

 

obr 27. Rozložení zpoždění v závislosti na velikosti přenesených dat 

Posledním prvkem vyskytujícím se v programu je informační lišta umístěna v dolní části 
aplikace. Zde se zobrazuje průběh testování v grafickém ukazateli, anglicky progress bar. Dále je 
v liště umístěn textový popis aktuálně prováděné činnosti. 

 
obr 28. Spodní lišta ukazující průběh testu a aktuálně prováděnou operaci 

3.3 Popis funkcí aplikace 
V této kapitole se zaměřím na popis vytvořené aplikace, respektive na popis nastavení 

testovacích funkcí. Hlavním úkolem této aplikace je měření zpoždění a jak již bylo dříve v této práci 
popsáno. Lze proměřovat pomocí několika zmíněných metod. Aplikace je naprogramována, aby 
využívala dvou vláken. V prvním hlavním vlákně je spuštěno samotné uživatelské prostředí se všemi 
doposud zmíněnými prvky. Druhé vlákno slouží pro samotný průběh testů. Pro obsluhu těchto 
testových vláken je v aplikaci využito komponenty BackgroundWorker , tato komponenta usnadňuje 
práci s vlákny. Díky tomu nedochází při spuštění testu k „zatuhnutí“ uživatelského prostředí. 
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Pojďme se tedy podívat, co se nastavuje v jednotlivých záložkách, tak abychom dosáhli 
výsledku. Většina obecných hodnot je již přednastavena, tudíž lze kupříkladu u HTTP spustit test 
okamžitě po nastartování aplikace. 

3.3.1 Nastavení testu HTTP 

 

obr 29. Popis nastavení parametrů HTTP testu 

Tento test je, co se týče nastavování, nejjednodušší. Pouze je zde požadována URI adresa web 
serveru, přičemž je již přednastaven prefix „http://www.“ takže stačí pouze zadat název serveru, jako 
například „seznam.cz“. Další a poslední nastavitelnou položkou je počet opakování testu. Tento počet 
opakování udává kolikrát se má každá webová prezentace stáhnout. 

Pro obsluhu příkazu HTTP protokolu je v aplikaci využita třída WebRequest generující 
příkazy na web server. Odpovědi na příkazy jsou zpracovány pomocí třídy WebResponse. Data jsou 
následně zpracovávána pomocí třídy Stream respektive pomocí StreamReader. Samotný test 
zajišťuje nově vytvořená třída HttpTest.  Samotná třída je propojena s hlavním vláknem, kde běží 
uživatelské rozhraní a kde taktéž jsou uvedeny všechny nastavené hodnot. Toto nastavení se třídě 
předá pomocí metody: 

Nastaveni(string[] serverName, int pocetOpakovani, int meziDoba, int 
testMod) 

Testování je zapnuto při kliknutí na tlačítko start. Tato událost vyvolá spuštění komponenty 
backgroundWorker obhospodařující danou třídu. Test je spuštěn zavoláním třídní procedury Test(). 

Seznam testovaných serverů. Lze zadat název serveru, jak 
je uvedeno zde, případně i IP adresy. Musí být nastaven 
minimálně jeden server. Maximální počet není omezen. 

Počet opakování udává, kolikrát se bude seznam serverů 
procházet. Tudíž výsledný počet testů udává počet 
položek seznamu krát počet opakování. Lze nastavit 
hodnoty od 1 do 1000. 

Pauza mezi testy udává dobu nečinnosti mezi 
jednotlivými testy. Lze nastavit kladné hodnoty v rozsahu 
od 1 do 10000. 

Výběr dle jaké metody se má měřit. Na výběr pouze dvě 
možnosti A, B. Více o rozdílech mezi metodami 
v kapitole 2.3.3 

Informativní zobrazení času začátku a konce testu.  

Ovládací tlačítka pro spuštění a předběžné zastavení testu. 
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3.3.2 Nastavení testu FTP 

 

 

 

 

 

 

 

obr 30. Popis nastavení FTP testu 

Výběr lokálního souboru je prováděn za pomocí komponenty OpenFileDialog. Jak toto 
okno vypadá, ilustruje obrázek níže. Jedná se o klasickou komponentu v operačním systému 
Windows. V levé nabídce je zobrazen stromově veškerý obsah lokálních a síťových zdrojů. Obsah 
jednotlivých složek se zobrazuje v největší části okna. Cestu lze taktéž zadat ručně do pole adresa, 
umístěném nad obsahem adresáře. V dolní části pak nalezneme kolonku pro název soboru. Pokud 
soubor neexistuje, pak lze pouhým zadáním libovolného textu do této kolonky soubor vytvořit. Tento 
nově vzniklý soubor bude s koncovkou txt. Celkově program pracuje v základu pouze s textovými 

Ovládací tlačítka pro spuštění a předběžné zastavení testu. 

Nastavení názvu server. Opět možno zadat i IP adresu. 
Není třeba dále specifikovat protokol pomocí ftp:// o to se 
již stará samotná aplikace 

Uživatelské jméno sloužící pro přihlášení k FTP serveru. 
V případě anonymního přístupu vyplňte jako Anonymous. 

Uživatelské heslo sloužící pro přihlášení k FTP serveru. 
V případě anonymního přístupu zadejte emailovou adresu. 
Případně ponechte kolonku prázdnou. Záleží na nastavení 
konkrétního serveru. 

Zde se definuje směr pohybu dat ze souboru vzhledem 
k uživateli. Download neboli stažení, Upload neboli 
nahrání na FTP server. Lze vybrat pouze jednu možnost. 

Lze zvolit režim přístupu na FTP server. Lze zvolit pouze 
jednu možnost. Detailnější popis viz kapitola 2.3.4. 

Definice metody měření zpoždění na základě ETSI TR 
102 678. Lze zvolit pouze jednu možnost. Detailní popis 
v kapitole 2.3.4. 

Tato kolonka slouží, jako cesta ke zdroji, či cíly dat. 
Příklad: „C:\test\testovanySoubor.txt“. Tlačítko napravo 
umožňuje výběr lokálně uloženého souboru pohodlněji. 
Po vybrání souboru bude cesta zaznamenána do vedlejší 
kolonky automaticky. 

Tuto kolonku lze manuálně vyplnit. Například: 
„/testovanySoubor.txt“. Tlačítko napravo umožňuje výběr 
souboru ze serveru pohodlněji. Po vybrání souboru bude 
cesta zaznamenána do vedlejší kolonky automaticky. 

Udává počet opakování zadaného testu. Lze zadat 
hodnotu v rozmezí od 1 do 1000 
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soubory s koncovkou TXT. Tytou soubory jsou brány jako nádoby, mezi kterými dochází ke 
kopírování dat. Následující obrázek se může dle OS lišit. 

 

obr 31. Zobrazení OpenFileDialogu 

Pro zobrazení obsahu FTP souboru jsem vytvořil velice jednoduchý formulář FtpTree. 
Samostatně dochází k přihlášení na FTP server a výpisu adresáře. Přičemž kolonka pod výpisem 
slouží pro výběr konkrétního souboru. Pro co největší jednoduchost se doporučuje umístit testovací 
soubor do kořenového adresáře uživatele. Výběr totiž nedovoluje brouzdat mezi složkami. 

 

obr 32. Ukázka obsahu FTP serveru pomocí FtpTree formuláře 

Pro připojení k FTP serveru je zapotřebí vytvořit dvě spojení. Pro tyto spojení je v aplikaci 
využita třída Socket. Jedním soketem probíhá komunikace mezi klientem a serverem, druhým pak 



26 
 

dochází k přesunu samotných dat. Využitím této třídy jsme schopni přesnějšího měření, namísto 
využití robustnější třídy FtpWebRequest, zajištující veškerý potřebný provoz FTP klienta. Program 
instanci třídy FtpWebRequest využívá pouze pro získání obsahu složky na FTP serveru. 

3.3.3 Nastavení testu ICMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr 33. Popis nastavení ICMP testu 

Pro nastavení doby mezi dílčími testy a nastavení velikosti zátěže nesené v ICMP paketu, jsem 
vytvořil opět jednoduchý formulář příhodně nazvaný Nastaveni. Tento formulář je s drobnými 
rozdíly totožný pro obě tlačítka. Jediným rozdílem je nadpis zobrazeného okna.  

Nastavení názvu server. Opět možno zadat i IP adresu. 
Jednotlivý řádek je brán jako jeden server. Pokud 
neoddělíte jednotlivé servery pomocí enteru, dojde 
k chybě v podobě nenalezení serveru 

Udává počet opakování zadaného testu. Lze zadat 
hodnotu v rozmezí od 1 do 1000 

Po kliknutí se zobrazí nový formulář s možnostmi 
nastavení doby nečinnosti mezi jednotlivými testy. 
Detailnější popis možností nastavení následuje dále v 
textu 

Po kliknutí se zobrazí nový formulář s možnostmi 
nastavení velikosti zátěže nesené ICMP paketem. 
Detailnější popis možností nastavení následuje dále 
v textu. 

Životnost paketu ICMP udávající počet přeskoků přes 
jednotlivá zařízení na trase mezi klientem a cílem. Lze 
nastavit v rozmezí od 1 do 100 

Tato hodnota udává dobu, po kterou se bude čekat na 
odpověď. Po překročení této doby. Dochází 
k vygenerování chyby překročen časový limit. Výsledek 
bude tedy 0ms. 

Udává, zda se může během měření ICMP paket 
fragmentovat či nikoliv. Existují pouze dvě možnosti. 
Pokud bude tato položka označena, nebude docházet 
k fragmentaci paketů a vyskytne se chyba, paket je příliš 
velký. Výsledkem bude tedy 0ms. 

Informační panel poskytuje základní údaje o nastavení 
doby čekání a velikosti zátěže, provedené pomocí 
formuláře Nastavení. Detailní popis následuje dále v textu 

Ovládací tlačítka pro spuštění a předběžné zastavení testu. 
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obr 34. Nastavení velikosti zátěže a času mezi testy 

Jak lze z obrázku vyčíst existuje řada možností jak měnit velikost zátěže. Rovno znamená 
stejná zátěž po dobu celého testování. Inkrement znamená, že se „Základ“ zvětší o „Krok“ v každém 
cyklu testování. Například nastavíme li základ na 100 s krokem 50 a počtem testů na 3 dostaneme 
velikost zátěže 100, 150 a 200 bytů. Klasická matematická operace sčítání. Opakem tohoto je 
Dekrement, jenž od základu odečítá právě krok. Nastavíme-li tedy základ na 200 s krokem 50, 
dostaneme průběh 200,150,100 bytů při počtu opakování 3 a jedním cílovým serverem. U 
následujícího nastavení, označeném „Exponenciální“, bude menší změna. Zobrazí se nám pouze jedno 
pole pro zadání s názvem „Hodnota“. Toto pole představuje v exponenciální funkci ax základ a. 
Přičemž hodnota x se v průběhu testování zvětšuje o jedničku a to až do provedení posledního testu. 
Poslední možností je volba „Náhodné“. Při tomto nastavení se udává rozsah, z kterého pak bude 
náhodně vybraná hodnota.  

U obou polí pro zadání hodnot je rozsah omezen a to od 0 do 65 500. Proto je potřeba 
zohlednit zda se nastavuje čas mezi dílčími testy či zátěž.  

3.4 Vybrané partie zdrojového kódu aplikace 
Pro ucelení představy a propojení myšlenky vyjádřené pomocí vývojového diagramu, přes 

grafické uživatelské rozhraní až ukázku výstupu složených z grafů poslouží následující kapitola. Chtěl 
bych zde uvést stěžejní výseky zdrojového kódu patřící pod základy fungování celé aplikace. 
Vynechám zde stovky řádků kódu, které jsou taktéž nezbytnou součástí, avšak na samotném měření 
mají pouze podpůrnou úlohu. Pro začátek jedna z hlavních procedur spouštějící dílčí testy.  

private void start_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            lbl_status.Text = "Test spuštěn"; 
            vysledek = null; 
            vPaket = null; 
            cetnost = null; 
            TlacitkaTestPovolit(false); 
            if (tc_Test.SelectedTab.Name == "tp_HTTP") 
            { 
                if (backgroundWorker3.IsBusy) return; 
                NajdiASmazPrazdnyRadek(rtxt_http_servery); 
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                rtxt_konzole.AppendText("##### .:HTTP Test:. #####\n"); 
                int mod = 0; 
                if (rbtn_http_metodaA.Checked) mod = 1; 
                else mod = 2;                 
                testHttp.Nastaveni(rtxt_http_servery.Lines, 
(int)numUD_http_opakovani.Value, (int)numUD_http_pauza.Value, mod); 
                stopky_http.Enabled = true; 
                casA = DateTime.Now; 
                backgroundWorker3.RunWorkerAsync(); 
                lbl_http_stopky.Text = "" + casA.Hour + ":" + casA.Minute + 
":" + casA.Second + ":" + casA.Millisecond + "\n"; 
                return; 
            } 
            if (tc_Test.SelectedTab.Name == "tp_FTP") 
            { 
                if (backgroundWorker1.IsBusy) return; 
                testFtp = new FtpTest(this); 
                testFtp.Nastaveni(txt_ftp_server.Text, txt_ftp_jmeno.Text, 
mtxt_ftp_heslo.Text, modFtp, smerFtp, txt_ftp_lokalniCesta.Text, 
txt_ftp_ftpCesta.Text, pasivniFtp, (int)numUD_ftp_opakovani.Value); 
                backgroundWorker1.RunWorkerAsync(); 
                rtxt_konzole.AppendText("##### .:FTP Test:. #####\n"); 
                return; 
            } 
            if (tc_Test.SelectedTab.Name == "tp_ICMP") 
            { 
                if (backgroundWorker2.IsBusy) return; 
                NajdiASmazPrazdnyRadek(rtxt_icmp_servery); 
                testIcmp.Nastaveni(rtxt_icmp_servery.Lines, 
(int)num_icmp_opakovani.Value, (int)numUD_icmp_ttl.Value, 
(int)numUD_icmp_cekat.Value, chb_icmp_fragmentace.Checked); 
                backgroundWorker2.RunWorkerAsync(); 
                rtxt_konzole.AppendText("##### .:ICMP Test:. #####\n"); 
                return; 
            } 
        } 

Tato metoda je spuštěna po kliknutí na zelené tlačítko „Start“ ať už se nachází v kterékoliv ze 
tří záložek. Na začátku metody dochází k základnímu vynulování proměnných sloužících pro ukládání 
dosažených výsledků. Tímto se zamezí znehodnocení dosažených výsledků staršími testy. Z tohoto 
důvodu je potřeba jakékoliv výsledky testu ukládat. Postačí uložit pouze dosažené výsledky. Aplikace 
dovoluje zpětně tyto výsledky zpracovat a vyhodnotit. Dojde k zablokování všech tlačítek označených 
jako „Start“. Aplikace totiž nedovoluje spuštění více testů ve stejný čas. Došlo by k ovlivnění 
souběžně běžících testů a tím i k znehodnocení takto dosažených výsledků. 

Po těchto příkazech následuje rozlišení metody použité pro test na základě současně zobrazené 
záložky nastavení. Spustíte tedy jen ten test, na kterém jste stiskly zelené startovací tlačítko. 

Následuje nastavení parametrů testovacích tříd a samotné spuštění komponenty 
backgroundworkeru obsluhující vlákno již s konkrétní testovací metodou. Všechny třídy určené pro 
testování obsahují metodu „Test()“. V prvku ovládajícím vlákno je pak tato metoda zavolána. 
Následující ukázka výseku kódu je v menší obměně stejná pro všechny testovací třídy. 

public void Test() 
        { 
            rodic.vysledek = new long[opakovani]; 
            rodic.vPaket = new int[opakovani]; 
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Tato procedura se liší ve velikosti pole v závislosti na počtu očekávaných výsledků. Ukázka 
zobrazuje výsek z třídy FtpTest. U HTTP a ICMP dochází při vytváření pole s výsledky k násobení 
počtu opakování s počtem zadaných serverů. Do těchto polí se následně ukládají jednotlivé dosažené 
výsledky z měření. V průběhu testu jsem zmínil časová razítka využita pro změření zpoždění u HTTP 
a FTP protokolu. Jak je s nimi nakládáno popisuje následujících pár řádků a krátký výsek kódu. 

Při začátku měření se zavolá metoda vracející hodnotu long, udávající čas. Tato hodnota je 
uložena do lokální proměnné typu long, viz ukázka níže. Počátek měření závisí na použité metodě. Pro 
rozlišení metody je využito třídní proměnné „mod“, jež je předána při volání třídní procedury 
Nastaveni(...). Ve výsledku dostaneme tedy tento kód. 

if (mod == 2) zacatek = DateTime.Now.Ticks;   //metoda B  
if (mod == 1) zacatek = DateTime.Now.Ticks;   //metoda A                

Po ukončení testu dochází k opětovnému zaznamenání aktuálního času. Přičemž se vytváří 
instance třídy nazvaná elapsedSpan, díky níž jsme schopni určit dobu od začátku měření až do 
ukončení.  

TimeSpan elapsedSpan = new TimeSpan(DateTime.Now.Ticks – zacatek); 
rodic.vysledek[i] = elapsedSpan.Milliseconds; 

Rozdíl je posléze uložen do pole s výsledky na aktuální i-tou pozici prováděného testu a to již 
v milisekundách. Nedochází tedy ke složitému přepočítání, nýbrž je využita standardní, výkonově 
optimalizovaná třída TimeSpan.  

Tento princip měření je platný pouze pro dvě ze tří zmíněné metody. Jsou to metody pro 
měření na sedmé vrstvě OSI modelu. Tedy tento princip je využit při měření pomocí HTTP a FTP 
protokolu. U protokolu ICMP dostáváme výsledky přímo z třídy Ping.  Pro naše účely je třeba i 
vytvořit instanci třídy PingOptions. Jenž definuje parametry ICMP jakými jsou „TTL“ a 
„fragmentace“. Tyto nastavení jsou po té předány konstruktoru samotné třídy Ping.  

PingOptions po = new PingOptions(ttl, fragmentace); 
Ping p = new Ping(); 

Pro zachytávání odpovědí slouží třída PingReply. Z instance této třídy se po provedení testu 
dozvíme výslednou hodnotu měření. Pomocí funkce Send(...), dostaneme instanci třídy 
PingReply viz následující kód. 

reply = p.Send(server[j], maxCas, pole, po); 

Této funkci jsme předali název serveru, dobu vyčkávání na odpověď, pole bajtů jenž je zátěží 
nesenou paketem k cíli a již dříve nastavené další parametry jako TTL a zda se může paket 
fragmentovat. Po provedení příkazu je na čase uložit dosažený výsledek do pole výsledků. Výsledek 
nalezneme ve vlastnosti třídy pod označením RoundtripTime. 

rodic.vysledek[cykl] = reply.RoundtripTime; 

Tento výsledek již je v jednotkách milisekund, tudíž jej lze rovnou uložit do výsledku 
s řádným indexem. Proměnná cykl je pomocná proměnná, která se po provedení testu zvětší o 
jedničku. Proměnnou jsem zavedl z důvodu dvojitého cyklu v algoritmu, jenž je přehledně vyobrazen 
na obrázku 16.  
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Jelikož už víme, jak se měří a následně do jaké proměnné se ukládají dosažené výsledky. Je 
třeba si ukázat co se děje po dokončení testování. Nezáleží na tom, zda byl test předčasně ukončen či 
doběhl dle nastavení, jak měl. Vždy dojde ke zpracování a výpisu dosažených hodnot. Při ukončení 
testů dojde k zavolání procedury ZpracujVysledky(). 

private void ZpracujVysledky() 
        { 
            lbl_status.Text = "Test dokončen zpracovávám data"; 
            VypoctiCetnost(); 
            vykresli.VykresliCetnost(); 
            lbl_status.Text = "Četnost vykreslena"; 
            vykresli.VykresliRozlozeni(); 
            lbl_status.Text = "Rozložení vykresleno"; 
            vykresli.VypisVysledek(); 
            vykresli.RozeberVysledek(); 
            vykresli.VykresliVysledek(); 
            lbl_status.Text = "Uložte si výsledky program je připraven pro 
další měření"; 
        } 

Úkolem této procedury je sjednocení akcí následujících po dosažení výsledku. Dalším 
důvodem tuto metodu zde uvést je fakt, že tato metoda je jako jediná následně volána při zpracování 
nahraných výsledků z externího souboru. Pomineme-li informativní hlášení o aktuálně prováděné akci. 
Dostaneme se k metodě, jež určuje četnost výskytu jednotlivých naměřených výsledků. Tato metoda je 
nazvaná VypoctiCetnost().  

Jak si můžeme všimnout, dochází také k volání instance třídy Vykresleni nazvané příznačně 
vykresli. Tato instance se vytváří po vygenerování uživatelského prostředí. V této třídě dochází k 
vlastnímu vykreslení jednotlivých grafů. Je zde využito tříd Graphics, sloužící pro vykreslení 
jednotlivých čar, os, a popisků. Vše se vykresluje na instanci třídy Bitmap. Výsledná kresba je po té 
jako obrázek umístěna do příslušného prvku v uživatelském rozhraní, který je typu PictureBox. 
Díky umístění tohoto prvku na panelu s vertikálním posuvníkem je možno dynamicky zvětšovat 
obrázek. Tato vlastnost je užitečná při zobrazení většího počtu testů v grafu výsledků, či většího 
objemu zátěže v grafu zobrazujícím rozložení zpoždění v závislosti na velikosti přenesených dat při 
měření. 

O vykreslování jednotlivých grafů se starají následující metody VykresliVysledek(), 
VykresliCetnost(), VykresliRozlozeni(). Třída Vykresleni vyplňuje i tabulku v záložce 
„Statistika“ a to pomocí metod VypisVysledek()a RozeberVysledek().  

Pro následné zpracování v tabulkovém či statistickém softwaru je tabulka všech hodnot 
koncipována do tří sloupců. První udává pořadí testu. Druhý, dalo by se říci klíčový, udává naměřené 
hodnoty v milisekundách. Třetí pak udává objem dat, jež byl přenesen v bytech. Vypisují se hodnoty 
uložené v proměnných „vysledek“ a „vPaket“ pomocí jednoduchého cyklu for.  

Dostáváme se tedy do bodu, kdy již máme naměřeno. Hodnoty již zpracovány a vykresleny do 
grafu. Je tedy na řadě dosažené výsledky uložit. Aplikace ukládá dva druhy souborů. Textový 
s koncovkou txt. Grafický ve formátu klasického obrázku jpg či png. V obou případech je potřeba 
zobrazit dialogové okno pro uložení souboru. V aplikaci je využito komponenty SaveFileDialog, 
která je obdobou již zmíněného OpenFileDialog. Stěžejní je dobře uložit naměřené hodnoty, proto 
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si obsluhující kód uvedeme. Uložit výsledky je možno pomocí horního menu „Uložit“. Zde se vybere 
položka „Výsledek“. Po kliknutí je zavolána následující metoda. 

private void výsledekToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (vysledek == null) 
            { 
                MessageBox.Show("Nejsou žádná data k uložení. Nejdříve 
spusťte test", "Pozor!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            int pocetOpakovani = vysledek.Length + 1; 
            string[] sVysledek = new string[pocetOpakovani + 1]; 
            sVysledek[0] = "" + vysledek.Length; 
            sVysledek[1] = "Výsledek[ms];Velikost zátěže[B]"; 
 
            for (int i = 2; i <= pocetOpakovani; i++) 
            { 
                sVysledek[i] = "" + vysledek[i - 2] + ";" + vPaket[i - 2] + 
";"; 
            } 
 
            saveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 
            saveFileDialog1.Filter = "Textový dokument|*.txt"; 
            saveFileDialog1.Title = "Uložení výsledku do souboru"; 
            saveFileDialog1.ShowDialog(); 
 
            if (saveFileDialog1.FileName != "") 
            { 
                WriteLinesToFile(saveFileDialog1.FileName, sVysledek); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Musíte zadat název souboru!"); 
            } 
        } 

Jako první se zde ověřuje, zda existují nějaké údaje pro uložení. Pokud tomu tak není, zobrazí 
se chybové hlášení. Abychom byli schopni efektivně zpětně zpracovat tyto údaje, je potřeba vložit 
jisté dodatečné informace. Zde je na začátek souboru vložena informace o velikosti pole, z kterého 
budou jednotlivé řádky souboru generovány. Důležitost této informace si probereme dále při rozebrání 
zpětného nahrání a zpracování výsledků pomocí aplikace. Na dalším řádku, se pro lepší pochopení 
uživatelem, vkládá informace o jednotlivých sloupcích. Do výskytu prvního středníku se jedná tedy o 
výsledek měření v ms. Do výskytu druhého středníku se jedná o velikost přenesených dat. Všechny 
tyto řádky se ukládají do proměnné typu pole řetězců. Následuje zobrazení dialogu pro výběr souboru, 
kam se mají výsledky uložit. Pokud soubor neexistuje, nevadí, stačí do pole název souboru zadat 
libovolný text. Program vytvoří nový soubor s koncovkou txt ve zvoleném adresáři. Vše zajišťuje 
převzatá metoda WriteLinesToFile(…)[14]. Této metodě stačí předat cestu a název souboru, kam 
ukládat daný obsah, který má být zapsán do tohoto souboru. Tato metoda akceptuje pouze pole 
řetězců. Pokud nezadáte název souboru, jste hlášením programu upozorněni, že jej musíte zadat. 
V takovém případě nedojde k uložení a proces musíte znovu opakovat. 

Posledním uvedeným kusem zdrojového kódu je již předeslané zpětné načtení a zpracování 
uložených výsledků. Výhody archivace malého textového souboru, na rozdíl od archivace všech 
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výsledků, není nutno moc vysvětlovat. K zavolání této metody se využije nabídky v hlavním menu 
programu nazvané příhodně „Načíst a zpracovat data“.  

private void načístAZpracovatDataToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            lbl_status.Text = "Vyber soubor ke zpracování"; 
            openFileDialog1.FileName = null; 
            if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.Cancel)return; 
            try 
            { 
                if (openFileDialog1.FileName != null) 
                {                     
                    lbl_status.Text = "Zpracovávám vybraný soubor"; 
                    NactiVysledky(openFileDialog1.FileName); 
                    rtxt_konzole.AppendText("Hodnoty ze souboru načteny 
vpořádku\n"); 
                    lbl_status.Text = "Hodnoty načteny"; 
                    VypoctiCetnost(); 
                    lbl_status.Text = "Probíhá výpočet četnosti"; 
                    ZpracujVysledky(); 
                    rtxt_konzole.AppendText("Data zpracována\n"); 
                    lbl_status.Text = "Výsledky v pořádku zpracovány"; 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.ToString()); 
            } 
        } 

Před samotným zpracováním je vyvoláno dialogové okno OpenFileDialog.  Po úspěšném 
potvrzení vybraného souboru je název předám metodě NactiVysledky(…), která projede jednotlivé 
řádky souboru, načte jejich textovou podobu a převede jednotlivé výrazy do korektního formátu. Po 
úspěšném načtení do globálních proměnných je následně vypočtena četnost jednotlivých výskytů. Po 
té jsou hodnoty zapsány do tabulky v záložce „Statistika“. Již zmiňovaná procedura 
ZpracujVysledky(), se postará o zbytek, jako například vykreslení grafů. Tato metoda je zde 
uvedena již dříve. 



33 
 

4 Testování aplikace 
Jelikož se jedná o softwarové dílo jako takové, je třeba provést test funkčnosti. Rozhodl jsem 

se testovat aplikaci z pohledu klasického uživatele. S využitím všech možností skýtající touto aplikací. 
Pro testování je třeba začít od samotného začátku. Proto si v následující kapitole přiblížíme instalaci 
aplikace do systému. 

4.1 Instalace aplikace 
V rámci zachování aplikace pro co nejjednodušší a taky nejefektivnější použití není potřeba 

složité instalace. Jediné, co můžete potřebovat, bude instalace .NET Framework. Pokud je již 
nainstalován, tak doporučuji zkusit ještě aktualizovat, aby byla zaručena nejnovější verze. Tento 
balíček naleznete na oficiálním webu Microsoftu zcela zdarma.  

Software pro měření je zabalen v komprimovaném zip souboru, který obsahuje uživatelský 
manuál a samotnou spustitelnou aplikaci v podobě „exe“ souboru. Je to z důvodu jednoduššího 
následného šíření pomocí jediného souboru. Postup instalace a spuštění v jednoduchých čtyřech 
krocích: 

1. Rozbalit zip soubor do libovolného adresáře na disku 

2. Spustit aplikaci 

3. Nastavit potřebné parametry s pomocí přiložené uživatelské příručky. 

4. Kliknout na tlačítko „Start“ 

Jednodušší už to být ani nemůže. Pokud dojde během rozbalování či spouštění k problémům, 
je to zřejmě způsobeno chybou při přenosu zip souboru. Proto doporučuji zkusit ještě jednou stáhnout 
zip soubor, případně požádat o opětovné zaslání. 

4.2 Testování funkčnosti na daném zařízení 
Součástí zadání diplomové práce je i ověření funkčnosti aplikace jako celku. Rozhodl jsem se 

proto, pro tři jednoduché testy v UMTS síti. Tyto testy ověří funkčnost celé aplikace. Dosažené 
výsledky budou přiloženy jako oficiální příloha k této práci. Z tohoto důvodu budou v samotné práci 
uvedeny pouze grafické výstupy z aplikace. 

4.2.1 Test pomocí HTTP 
Při tomto testu bude zadáno pět různých serverů. Počet opakování bude nastaven na hodnotu 

4. Díky tomu dostaneme 20 výsledků. Doba mezi jednotlivými testy bude zadána na 5000 ms. Toto se 
bude opakovat jak pro metodu A tak i metodu B. Doba čekání mezi těmito testy je stanovena na ne 
méně než 1minutu. Zde je již jistota přepnutí do stejného logického kanálu, jako na počátku prvního 
testu s UMTS. 
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obr 35. Výsledky měření pomocí metody A 

 

obr 36. Rozložení zpoždění v závislosti na velikosti objemu dat, metoda A 
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obr 37. Výsledky měření pomocí metody B 

 

obr 38. Rozložení zpoždění v závislosti na velikosti objemu dat, metoda A 

Při srovnání všech obrázků, můžeme vydedukovat, vyšší zpoždění při využití metody B. Tedy 
začátku měření ještě před odesláním požadavku. Různorodost objemu dat lze přičítat různorodosti 
obsahu, jenž je při každém novém načtení stránky jiný. Například komerční reklamní bannery. 
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4.2.2 Test pomocí FTP 
Při tomto testu proběhne 5x nahrání souboru na FTP server a následně 5x stažení již 

nahraného souboru pod jiný soubor, z důvodu potvrzení stažení celého uloženého objemu dat. Při 
obou měřeních bude použito pasivního přístupu. Opakovat toto měření jak pro metod A tak i pro 
metodu B. Provést opětovně pro aktivní přístup. Celkem 8 testů po 5 výsledcích. Tento test bude 
proveden vůči jednoduchému FTP serveru, který je umístěn na zařízení značky Mikrotik RB450G. 

 

obr 39. Nahrání souboru na FTP server (pasivní režim). Metoda A nalevo, metoda B napravo. 

Grafy rozložení zde nebudou uvedeny jejich vypovídací hodnota není v tomto případě až tak 
markantní. Jak lze z uvedených grafů vyčíst, při použití měření dle metody B dostáváme vyšší 
hodnoty zpoždění. Je to z důvodu započítání času potřebného pro vyslání samotného požadavku na 
server. 
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obr 40. Stažení souboru z FTP serveru. Metoda A nalevo, metoda B napravo. 

Stažení, je díky vyšší rychlosti směrem k účastníkovi, menší oproti již naměřenému nahrání 
souboru na server. I když se to na první pohled nezdá, opět dostáváme pomocí metody A nižší 
hodnoty zpoždění. 

Bohužel, zřejmě z bezpečnostních důvodů, se nelze připojit na FTP server pomocí aktivního 
režimu v síti UMTS. Test funkčnosti tohoto režimu tedy bude proveden na Wi-Fi síti, kde jsou 
restrikce mírnějšího charakteru. 

 

obr 41. Nahrání souboru na FTP server (aktivní režim). Nalevo metoda A, napravo metoda B 
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obr 42. Stažení souboru z FTP serveru (aktivní režim). Metoda A nalevo, napravo metoda B. 

Rozdíl při testu na Wi-Fi síti mezi jednotlivými metodami již není tak znatelný. K ověření 
funkčnosti programu je to však postačující. 

Jelikož testy neprobíhali na stejné síti, není možno zjistit, zda se volba režimu taktéž 
nepromítá do výsledného zpoždění. Teoreticky by mělo být jedno, zda se jedná o aktivní či pasivní 
režim. To z toho důvodu že měření samotné probíhá až po připojení k serveru. 

4.2.3 Test pomocí ICMP 
Při tomto testu bude zadáno pět různých serverů. Počet opakování bude nastaven na hodnotu 

4. Díky tomu dostaneme 20 výsledků. Doba mezi jednotlivými testy bude zadána náhodně v rozmezí 
od 500 do 5000 ms. Velikost paketu bude narůstat od hodnoty 100B s krokem 50B. Doba čekání na 
odpověď bude nastavena na 1000ms. 
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obr 43. Naměřené výsledky pomocí ICMP 

 

obr 44. Rozložení zpoždění dle objemu dat, ICMP test 

Dle očekávání jsou první datové pakety zpožděny poměrně více než ty následné. Jak již bylo 
napsáno je to z důvodů přepínání RRC stavů v UMTS. Také šlo očekávat, že s rostoucím objemem dat 
poroste i zpoždění přenosu.  
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5 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo stručně popsat technologie využité pro přenos dat 

v mobilních datových sítích, teoreticky uvést čtenáře do problematiky zpoždění v síti a metodiku 
měření tohoto parametru za pomoci ETSI TR 102 678. Dále bylo cílem navrhnout aplikaci schopnou 
měření zpoždění v datové mobilní síti. Tuto aplikaci následně podrobit testování v reálných 
podmínkách a ověřit tak její funkčnost. Výsledkem je aplikace způsobilá pro měření tohoto parametru 
nejen v mobilní síti, ale v jakékoliv síti podporující přenos dat. Limitem je pouze nutnost spuštění 
tohoto programu na zařízení podporujícím „.NET Framework“. Věřím, že s příchodem tabletů 
s operačním systémem od společnosti Microsoft by se mohla, po drobných úpravách převážně 
grafického uživatelského prostředí, rozšířit i na mobilnější zařízení než je laptop. Což by v konečném 
důsledku umožnilo pohodlnější způsob práce. Tento software splňuje minimální podmínky pro využití 
v praxi. Nejen že dokáže měřit latenci pomocí několika různých nastavení, dokáže i pracovat 
s naměřenými výsledky a graficky je zobrazovat. Zpracovat je možno i zpětně aplikací uložené 
výsledek do grafické podoby. Ukládání probíhá do velice rozšířených a dobře známých typů souborů, 
jako txt, jpg, png. Díky tomu není problém tyto soubory zpracovat i pomocí dalšího softwaru. 

Díky nastavení testu ICMP s několika násobným opakováním a postupným navyšováním 
velikosti paketu, lze docílit detekci přechodů mezi RRC stavy. Díky tomu aplikace dovoluje hrubý 
odhad nastavení UMTS sítě. Názorná ukázka tohoto odhadu je představena v příloze na konci tohoto 
dokumentu. 

Tuto aplikaci lze do budoucna jednoduše rozšířit o nové metody měření, díky způsobu řazení 
jednotlivých metod pod záložky. Pro větší rozšíření by bylo možné z této práce vycházet a 
naprogramovat obdobnou v jiném prostřední. Například v programovacím prostředí Java. Po 
provedení jistých blíže nespecifikovaných úpravách by bylo možno tuto aplikaci využít i na mobilním 
zařízení. 

Do budoucna by mohlo dojít ke sloučení jednotlivých diplomových prací s obdobnou 
tématikou pod jeden větší softwarový celek, jenž by dokázal vedle měření zpoždění poskytnout také 
měření rychlosti přenosu, stability či jiných parametrů sítě. 
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1) Zadání 
Proměřte dle následujících pokynů zpoždění vznikající v mobilní datové síti UMTS. Pomocí 

naměřených hodnot odhadněte jednotlivé logické kanály. 

1. Využijte v programu Afdem test pomocí ICMP s následujícím nastavením 
a. Připojte se do sítě UMTS. 
b. Cílový server „seznam.cz“. 
c. Zátěž nastavte na inkrementální s počáteční hodnotou 0 a krokem 15. 
d. Počet opakování 100x. 
e. Rozložení rozestupu rovno 1000ms. 
f. TTL na 25, a maximální doba čekání na 1000ms 
g. Tyto dílčí výsledky a průměr zaznamenejte do tabulky a graficky znázorněte. 

2) Vlastní měření 

o Schéma pro měření 

 
 
 

o Technické vybavení pro měření 
- Laptop Asus F3e (2x 2,4GHz, 2GB RAM, USB 2.0, Windows 7 pro x64) 
- Mobilní telefon Sony-Ericsson J108 (GPRS, EDGE, HSDPA) 
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o Výsledky měření 

test zpoždění velikost test zpoždění velikost test zpoždění velikost 
1. 629 0 41. 107 600 81. 113 1200 
2. 296 15 42. 103 615 82. 120 1215 
3. 255 30 43. 105 630 83. 107 1230 
4. 272 45 44. 108 645 84. 103 1245 
5. 353 60 45. 105 660 85. 116 1260 
6. 366 75 46. 107 675 86. 113 1275 
7. 393 90 47. 101 690 87. 120 1290 
8. 0 105 48. 116 705 88. 116 1305 
9. 71 120 49. 104 720 89. 101 1320 
10. 74 135 50. 156 735 90. 103 1335 
11. 79 150 51. 115 750 91. 96 1350 
12. 75 165 52. 103 765 92. 99 1365 
13. 71 180 53. 116 780 93. 101 1380 
14. 73 195 54. 192 795 94. 94 1395 
15. 77 210 55. 102 810 95. 96 1410 
16. 75 225 56. 84 825 96. 99 1425 
17. 78 240 57. 152 840 97. 101 1440 
18. 76 255 58. 97 855 98. 94 1455 
19. 74 270 59. 90 870 99. 96 1470 
20. 88 285 60. 88 885 100. 0 1485 
21. 86 300 61. 96 900    
22. 84 315 62. 88 915    
23. 83 330 63. 96 930    
24. 81 345 64. 99 945    
25. 89 360 65. 92 960    
26. 87 375 66. 94 975    
27. 86 390 67. 97 990    
28. 83 405 68. 99 1005    
29. 81 420 69. 92 1020    
30. 89 435 70. 94 1035    
31. 87 450 71. 106 1050    
32. 105 465 72. 109 1065    
33. 97 480 73. 117 1080    
34. 90 495 74. 102 1095    
35. 98 510 75. 106 1110    
36. 90 525 76. 107 1125    
37. 98 540 77. 104 1140    
38. 151 555 78. 107 1155    
39. 107 570 79. 104 1170    
40. 94 585 80. 117 1185    
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o Grafické zpracování 

 

Průběh zpoždění při jednotlivých testech. V počátku vysoké zpoždění po té následuje vypršení 
času, tedy 0ms. Po neustálém navyšování velikosti paketu, dochází k přepnutí na rychlejší DCH kanál. 

 

Na tomto grafu jsme schopni lépe odvodit okamžiky přepnutí mezi kanály. Předpokládám, na 
základě připojení mobilního telefonu do UMTS sítě, že došlo k přepnutí z PCH kanálu do FACH 
kanálu zhruba kolem hodnoty zátěže 100B. K přepnutí z FACH do nejrychlejšího DCH došlo zhruba 
okolo hodnoty 840B.  
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3) Závěr 
Pomocí této aplikace a testu ICMP lze zhruba odhadnout nastavení RRC stavů u UMTS sítě. 

Testování samotné proběhlo bez problémů. Naměřené výsledky ukázaly na skutečnost, pokud bychom 
chtěli využít v UMTS hlasové služby vysoce náchylné na zpoždění. Je třeba před sestavením 
samotného hovoru docílit přepnutí na rychlejší DCH kanál. 


