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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality řeči v různých podmínkách 

síťového zabezpečení. Začátek práce je věnován představení VoIP a možnostem zabezpečení 

jeho provozu pomocí SRTP, TLS a IPSec. S návazností na hodnocení kvality řeči dle stupnice 

MOS. Zmíněním faktorů ovlivňující toto hodnocení a představení hodnotícího matematického 

modelu PESQ. Praktická část je věnována experimentům a měřením na pracovišti složeném 

z dvou PBX Asterisk 11.7. Kde probíhá generování hovorů s nahrávkou v anglickém jazyce, při 

vyhrazené přenosové rychlosti 5 Mbit/s. Následné vyhodnocení za použití statistických metod a 

provedení regresní analýzy dalo vzniknout množství nástrojů pro zpracování výsledků měření 

v programu Matlab. Nejdůležitějším z nich je prediktivní matematický model. Tento model 

slouží k stanovení výkonnostních limitů přenosového kanálu, při daném typu zabezpečení a 

garantované hodnotě MOS. Závěru práce jsou zhodnoceny mé výsledky a dosažené cíle. 
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Abstract 

The master thesis is focused on evaluation of speech quality in various condition of 

network security. The beginning of the thesis is devoted to VoIP presentation and possibilities 

for how to secure the network connections with SRTP, TLS and IPSec. Linked to evaluation of 

speech according to the MOS scale. Discussing the factors influencing this assessment and the 

introduction of an evaluation mathematical model PESQ. The practical part is devoted to 

experiments and measurements at the workplace composed of two Asterisk PBX 11.7, where 

the system generates calls witch plays a record in English, with a dedicated transmission rate of 

5 Mbit/s. Subsequent evaluations using statistical methods and an execution of regression 

analysis gaving rise to a variety of tools for processing the results in Matlab. The most 

important of these is a predictive mathematical model. This model is used to determine the 

performance limits of the transmission channel at the chosen type of security and the guaranteed 

value of the MOS. The results and achieved goals are evaluated at the end of the thesis. 
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Seznam použitých termínů 

 

Termín Význam termínu 

Narrowband Úzkopásmový kodek pro frekvence v pásmu 300 – 3400 Hz. 

Wideband 

Super Wideband 

Širokopásmový kodek pro frekvence v pásmu 50 – 7000 Hz. 

Super širokopásmový kodek pro frekvence v pásmu 50 – 14000 Hz. 
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Úvod 

Být připojen, být online je pro mnohé z nás v roce 2016 naprostou samozřejmostí. Od 

doby svého vzniku prošli telekomunikační sítě obrovským vývojem. Zvyšovala se nejen 

rychlost a vzdálenost s jakou je možné komunikovat. Největší celosvětová počítačová síť 

Internet prošla jako každá jiná svým vývojem a je využívána k nepřebernému množství aktivit.  

Mezi které patří zábava, učení, nakupování ale především je vše o komunikaci, ať to institucí 

nebo lidí v aktuálním okamžiku s kýmkoliv a kdekoliv jinde na planetě. 

Klasická telefonní služba prošla za ta léta od doby analogové přes digitální právě k té 

internetové. Tou službou je Voice over Internet Protokol zkráceně VoIP. Využití této 

technologie jde ruku v ruce s rozvojem počítačové sítě, jakož i tím způsobenému zlevnění na 

její provoz. Nyní tedy stačí výkonný server, správný software, komunikační protokol a rázem 

můžeme velmi snadno připojit i velkou firmu do telefonní sítě. Internetová síť, přes kterou 

komunikace probíhá je ovšem obvykle nezabezpečená a může být potencionálně nebezpečná. 

Od dávných dob byla touha komunikaci utajit i odposlechnout. Postupem času vznikly techniky 

a nástroje k tomu určené. Jedná se o kryptologii, která stojí za dnes využívaným šifrováním 

i v prostředí počítačových sítí. Otázce zabezpečení se tedy nelze ani při použití služby VoIP 

vyhýbat. Provozování této služby jsme vázáni jistými požadavky na přenosovou rychlost, 

kapacitu linky, zpoždění, ztrátovosti a kvalitu řeči ve vzniklém hovoru. Využití technik vedoucí 

k zabezpečení této komunikace se může negativně podepsat na tyto stanovené požadavky. 

Tuto diplomovou práci jsem rozdělil na dvě stěžejní části. První částí budou teoretické 

kapitoly, kde v první kapitole představím technologii VoIP a dle mého názoru nejpoužívanější 

protokol k navázání, udržení a ukončení komunikace SIP. Dále techniky, jak komunikaci 

zabezpečit před jejím zneužitím. Kapitola druhá je určena technikám hodnocení kvality řeči 

a aspektům, které ji ovlivňují. Zde jsou rozebrány metody s ohodnocení kvality řeči a pozornost 

je zaměřena na Intrusivní metody využívající matematické modely. Mezi hlavní zástupce je 

dnes nejvíce používaný model PESQ. Dále se věnuji použití kodeku a E-modelu, 

matematickému výpočetnímu modelu sloužícímu k predikci kvality řeči dle zadaných 

parametrů. Stěžejní pozornost ovšem je věnována experimentu s měřením kvality řeči při 

použití zabezpečených médií. Jedná se o využití zabezpečení SRTP, TLS a IPSec jenž zvyšuje 

nároky na přenášený kanál a tím může ovlivnit výslednou kvalitu řeči. Tento experiment 

probíhá na pracovišti s využitím software Asterisk pro generování hovorů za vyhodnocení 

software PESQ. Experiment probíhá s nahrávkou v anglickém jazyce. Bude tedy zajímavé 

sledovat, jestli a do jaké míry zabezpečení může ovlivnit kvalitu řeči oproti nezabezpečenému 

přenosu prostřednictvím RTP. Další kapitolou poté bude vytvoření matematického modelu pro 

hodnocení kvality řeči v prostředí Matlab. Poslední části je zhodnocení dosažených výsledků. 
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1 Bezpečnost sítí a médií pomocí SRTP, TLS a IPSec 

Zabezpečení sítí a médií je v prostředí celosvětové sítě Internet jednou z důležitých 

součástí eliminace odposlechnutí cizí komunikace. Zejména při použití služby VoIP je vyhýbání 

otázkám bezpečnosti nemyslitelné. Provozováním služby VoIP jsme ovšem vázáni jistými 

požadavky na přenosovou rychlost, kapacitu linky, kvalitu vzniklého hovoru a další. 

Aplikováním kryptografických algoritmů k zabezpečení komunikace službou VoIP, může 

způsobit navýšení nároků na přenosové médium a negativně ovlivnit celý hovor. 

1.1 Cíle bezpečné komunikace 

K zajištění bezpečné komunikace mezi účastníky v otevřené síti jakou je Internet, je 

nutné dbát cílů, které jsou z kryptografického hlediska stěžejní. [4] [31] 

 Důvěrnost (Confidentiality) - Utajení přenášené informace, zajištění dat proti 

odposlechu jeden z nejdůležitějších aspektů. 

 Autentizace (Authentication) - Ověření identity komunikujících, že ten s kým 

komunikujeme je opravdu ten, za koho se vydává. Volající i volaný jsou opravdu ti, za 

které je ten druhý považuje.  

 Autorizace (Authorization) - Jedná se o potvrzení, že ověřený uživatel může provádět 

určité typy operací, resp. je to potvrzení, že data vytvořil skutečně ten, o kom si 

myslíme, že je autorem. 

 Integrita (Integrity) - Pomocí ní zajišťujeme celistvost dat. To, že data na trase mezi 

uživateli nebudou neoprávněně pozměněna. Smazána jejich část, vložení nových dat, 

nebo nahrazení části dat daty jinými. 

 Nepopiratelnost (Non-repudiation) - Zajišťuje, že autor nemůže popřít své autorství, 

což souvisí již s autorizací. 

1.2 Voice over Internet Protokol - VoIP 

Tato multimediální služba umožňuje přenos signalizace a hlasu v digitální podobě 

prostřednictvím paket přes internetový protokol. Data jsou přenášena UDP protokolem, 

doplněného o protokol RTP. Sestavení spojení a vyjednání parametrů se starají protokoly SIP 

a SDP. Nejprve jsou analogové data zaznamenané mikrofonem, převedena do digitální podoby 

pomocí kodeků. Kodeky slouží pro minimalizaci nároků na přenos, při zachování požadované 

kvality hovoru. Důležitý parametr je zpoždění mezi pakety, postupující IP sítí po různé trase. 

Dle ITU-T by nemělo stoupnout nad 150 ms, pak by interakce hovoru mohla začít klesat. Je 

nutné tedy použít zásobník (buffer). Kde dochází k přípravě, zpracování a možnému správnému 

zařazení zpožděného paketu.[2][4][5][24] 

VoIP řešení je nejvíce nasazováno ve verzi pobočkových ústředen (firmy či instituce), 

které mohou být připojeny i ke klasické PSTN síti. Kvalitní VoIP spojení vyžaduje zajistit 

parametry služby QoS a také co možná nejlépe zabezpečit tuto komunikaci i za cenu možného 

zvýšení nároků na přenos sítí. V nezabezpečeném prostředí internetu totiž předcházení 
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odposlechu a případné neoprávněné manipulace s hovorem je nutností. Model takového spojení 

přes IP síť je znázorněn na obrázku 1.1. [2][4][5] 

 

Obrázek 1.1:  Spojení VoIP hovoru mezi klienty v prostředí IP sítě 

1.3 User Datagram Protocol - UDP 

Tento nespojově orientovaný protokol, bez záruky doručení, potvrzení či dodání ve 

správném pořadí je vhodný pro realtime komunikaci jakou je VoIP. Rychlost UDP datagramu je 

určeno rychlostí přenosového média. VoIP realizuje tok médií RTP právě přes UDP. Použití SIP 

poskytuje mechanizmy kontroly sekvence a přeposílání dat. Hlavně slouží však k přenosu 

signalizace a kontrolních zpráv. UDP rozděluje data do datagramů, tvoří kontrolní součet 

hlavičky přenášených dat a multiplexuje relace. [10] 

1.4 RTP - Real-time Transfer Protocol 

RTP je nespojově orientovaný transportní protokol vhodný pro službu VoIP. V reálném 

čase zajišťuje přenos audia či videa. RTP se stará o identifikaci přenášených dat, čítání 

sekvencí, označení časovou známkou a sleduje doručení datagramu avšak bez jeho garance. 

Použití je klíčové pro pomoc při rozpoznání, zda jsou datagramy doručeny ve správném pořadí. 

Umožňuje Unicast i Multicast komunikaci. Komunikaci mezi jedním odesílatelem a jedním či 

více příjemci. Toto je výhoda provozování audio, či video konferencí. Pro každý směr vzniká 

samostatná RTP relace s přiděleným identifikátorem SSRC a dynamický UDP port. Na obrázku 

1.3 v příloze B si je možné prohlédnout obsah RTP datagramu.[4][5][11] 

1.4.1 RTCP 

Real-time Transfer Control Protcol je doplněk protokolu RTP statistikami přenosu, 

informacemi o množství odeslaných dat s převážným využitím pro sledování QoS. Jsou 

shromažďovány důležité údaje např. o odeslaném množství bajtů, paketů. Dále počtu ztracených 

paketů, doba odezvy a kolísání zpoždění. Řada ústředen a koncových zařízení s nimi však 

neumí do jisté míry korektně pracovat. Statistiky jsou mnohdy zkreslené, zastaralé či vůbec 

žádné. [5] 
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1.4.2 RTCP XR 

RTCP Extended Reports rozšíření o XR paket, který je složen z bloků oznámení. 

V tomto se nachází i blok VoIP Metrics Report Block, který informuje o aktuálních parametrech 

kvality VoIP hovoru. Jeho strukturu lze vidět na obrázku 1.2. Tento blok tedy poskytuje data, 

která jsou využita jako vstup pro monitorování kvality řeči. Pro posuzování kvality řeči jsou 

stěžejní parametry např. ztrátovost paketů, shlukovost ztrát a jiné, které jsou poté aplikovány do 

modelu. Tento model posuzuje jednotlivě časové úseky a počítá s vyřazenými či 

nezpracovanými v důsledku velkého zpoždění, nazývá se Gilbert-Elliotův model [1]. Charakter 

ztrátovosti hraje velkou roli při určení výsledné kvality. [5] 

BT = 7 Rezervováno
Délka bloku = 8

(Block Length)

Identifikátor synchronizačního zdroje

(Synchronization source identifier - SSRC)

Úroveň ztrát

(Loss Rate)

Vyřazené pakety

(Discard rate)

Hustota shluku

(Burst density)

Hustota mezer

(Gap density)

Trvání shluku

(Burst duration)

Trvání mezery

(Gap duration)

Zpoždění cesty tam i zpět

(Round trip delay)

Zpoždění konec-konec

(End systém delay)

Úroveň signálu

(Signal level)

Úroveň šumu

(Noise level)
RELP Gmin

R-faktor

(R-factor)

Externí R-faktor

(Ext. R-factor)
MOS-LQ MOS-CQ

Konf. Parametry

(RX config)
Rezervováno

Jitter buffer - aktuální hodnota

(JB-nominal)

Jitter buffer - maximální zpoždění

(JB maximum)

Jitter buffer - absolutní max

zpoždění (JB abs max)

32 bitů

 

Obrázek 1.2:  Struktura RTCP XR – VoIP metrics datagramu 

1.5 SIP  

Session Initiation Protocol (RFC 3261) [9] je textově orientovaný protokol aplikační 

vrstvy. Je postaven na principu žádost a odpověď, tedy spojení klient-server. Jde o tzv. 

End-to-End protokol. Tedy jeho logika je uložena v koncových zařízeních, tím se zvýší jeho 

výkonnost a odolnost proti chybám. [4] [9] 

Jeho hlavní funkcí je zajišťovat signalizaci telefonního hovoru přes IP síť, pomocí UDP 

na transportní vrstvě a portu 5060. Spojení přes TCP není téměř využíváno. Pojmem klient je 

možné označovat hardware IP telefon, software aplikaci na osobním počítači či ve smartphone. 

Pojem server označuje aplikační server služeb. [4] [9] 

K identifikaci jednotlivých SIP entit slouží jmenný identifikátor sip:user@host:port SIP 

URI. Je složen z části username identifikující uživatele, která může mít tvar jména nebo 

telefonního čísla. Část host je poté buď doménové jméno, nebo IP adresa. Dále je tu obsah 

nepovinných údajů jako port, parametry URI a jiné. Vynecháním čísla portu se doplní 

sip:user@host:port
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standardní 5060. Je zde možnost vytvořit již zabezpečené spojení Secure SIP s použitím TLS. 

[4] [9]  

1.5.1 Typy Požadavků  

Transakce - je metoda požadavku a na ní všech odpovědí. Vzorovou transakci lze vidět 

na obrázku 1.3. Určení příslušnosti daná transakce zjistíme z pole branch v identifikátoru Via se 

začátkem řetězce: z9hG4bK. [4] [9] [25] 

Požadavek se skládá z několika položek. První položkou je metoda. Poté je určeno 

komu se bude požadavek posílat, zda klientovi nebo serveru pomocí Reques-URI. Poslední je 

poté použitá verze protokolu. [4] [9] [25] 

Zde uvádím ty nejvýznamnější základní metody: 

INVITE: Uživatel pomocí metody INVITE vytvoří relaci či přizve uživatele nebo 

služby k podílení se na relaci. Popis relace (spojení) je obsažen v těle zprávy. 

ACK: Metoda ACK slouží k potvrzení o tom, že klient v pořádku přijal konečnou 

odpověď na dotaz INVITE (např. 200 OK). 

BYE: Metoda k oznámení protistraně, o ukončení spojení. Metoda BYE může být 

vyslána jak volaným tak volajícím. 

CANCEL: Je použita v případě, že volající chce ukončit spojení před sestavením 

dialogu a volaný ještě nepotvrdil konečnou odpovědí příchozí INVITE.  

REGISTER: Tato metoda je používána k registraci, či odregistrování současné adresy 

klienta u SIP serveru, který jí předá lokalizační službě. Registrace jsou časově limitované a je 

nutné je obnovovat. 

OPTIONS: Speciální metoda k zjištění vlastností SIP zařízení (podporovaných funkcí). 

Zajištění dostupnosti UA pro SIP proxy a udržování záznamu v překladových tabulkách NAT. 

Telefon A Telefon BSIP Proxy A SIP Proxy B

t

INVITE
INVITE

INVITE100 Trying

100 Trying

180 Ringing

180 Ringing

180 Ringing
200 OK

200 OK

200 OK

ACK

Multimediální relace

BYE

ACK

 

Obrázek 1.3:  Ukázka provedené transakce SIP protokolu 
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1.5.2 Typy odpovědí 

Odpovědi jsou odesílány vždy na přijatou žádost, výjimkou je pouze metoda ACK. 

Odpovědi jsou ve své struktuře velmi podobné žádostem. Odpovědi jsou definovány číselným 

rozsahem do 6 tříd a rozděleny na dva typy. Informativní odpovědi jsou z rozsahu 1XX, finální 

odpovědi jsou potom z rozsahu 2XX-6XX. Finální odpovědi ukončují transakci. [4] [9] [25] 

 1XX - Prozatímní odpovědi. Požadavek byl přijat a zpracuje se, vyzvání či jiné 

informační sdělení. Obvyklé 100 (Trying) a 180 (Ringing). 

 2XX - Jsou pozitivní finální odpovědi. Oznamují tedy úspěch. Požadavek je přijat, 

akceptován a úspěšně zpracován např. 200 (OK). 

 3XX - Přesměrování. Odpovědi s informací o nové poloze uživatele nebo službě. Je 

nutné vytvořit nový upravený požadavek. 

 4XX - Problém na straně klienta. Žádost nebyla zpracována, obsahuje špatnou syntaxi. 

 5XX - Problém na straně serveru. Žádost je v pořádku, server selhal při zpracování. 

Klient by měl požadavek opakovat. 

 6XX - Globální chyba. Žádost nemůže být provedena na žádném serveru. 

1.5.3 Důležité hlavičky SIP 

Níže vybrané hlavičky jsou ty nejdůležitější a zároveň nejpoužívanější, které lze 

vybrat. [25] 

 To: Identifikace volaného klienta pomocí SIP URI. 

 From: Identifikace volajícícho klienta pomocí SIP URI. 

 Via: Adresa klienta, který vysílá požadavek nebo adresa serverů, přes něž požadavek 

prošel a kudy se bude vracet odpověď. 

 Call-Id: Unikátní identifikace volání. 

 Contact: Aktuální skutečná adresa klienta. 

 Record-Route: Seznam adres serverů, které chtějí dostávat veškerou komunikaci 

náležející k hovoru. 

 Route: Posloupnost adres serverů, přes které je požadavek směrován a klienta, ke 

kterému má požadavek dorazit.  

 Request-URI: Aktuální adresát požadavku. Údaj v první řádce požadavku za metodou. 

1.5.4 User Agent, B2BUA 

User Agent - UA je koncový bod, kde vzniká a je terminována SIP relace. Tyto 

koncové body jsou buď HW SIP telefony, SW aplikace, Smartphony, IVR systémy atd. 

Koncové zařízení obsahuje vždy UAC (User Agent Client) - část vysílající požadavky 

a přijímající odpovědi a UAS (User Agent Server) - část přijímající požadavky a odesílající 

odpovědi, což jsou pouze logické entity. [4] [9] 

B2BUA - speciální typ vložený do cesty a vytvářející dvě spojení. To je na B2BUA 

ukončeno a je sestaveno nové na volajícího i volaného. Spojení tedy není přeposíláno jako na 
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proxy, ale je vytvořeno úplně nové k oběma komunikujícím stranám. Možnosti jsou tedy 

rozsáhlejší než SIP proxy ale počet obsloužených spojení za jednotku času je podstatně menší. 

[4] [9] 

1.5.5 SIP servery 

Jsou to důležité prvky SIP infrastruktury pod jednou doménou. Starají se o zajištění 

a zprostředkování telefonního hovoru. Zajišťují, spravují a vyhledávají v databázi uživatelů, 

mezi kterými poté navazují řídí a ukončují spojení. Je zde velmi častá implementace SIP serveru 

(proxy, redirect), lokalizační služby a registračního serveru dohromady. [4] [9] [25] 

 Proxy server – Je to prostředník při navazování komunikace, při známé poloze 

uživatele. 

o Stateless je jednoduší a rychlejší, protože si neuchovává stavové informace.  

o Statefull server si drží informace o stavech do ukončení prováděné akce. Což dává 

možnost většího využití za cenu snížení výkonu, protože některé transakce 

(dialogy) může trvat delší dobu (nevyzvednutí, neukončení volání). 

 Redirect server – Slouží pro přesměrování, v případě pohybu uživatele. Ten se v rámci 

jiné lokality může zaregistrovat k jinému než domácímu serveru (doméně).  

 Registrar server – Slouží k registraci klientů, které ukládá do databáze. Poté zadá 

údaje o lokalizaci klienta lokalizačnímu serveru. Je zde i součastná podpora více IP 

telefonů pro jednoho uživatele. SIP URI bude poté kontaktovat všechny, kde je uživatel 

dostupný, ty mohou všechny vyzvánět současně. 

 Location server – Tento server poskytuje aktuální informace o poloze a adrese 

volaného. Může se jednat o stroj s tabulkovou databází nebo využívat Radius protokol. 

1.6 Zabezpečení SIP protokolu 

Úplně šifrování zpráv je zde považováno za nejlepší formu pro zachování důvěry 

v signalizaci a je vyloučena modifikace zpráv útočníkem. Protože pole Route a Via musí být 

v hlavičce viditelné a přístupné pro většinu síťových architektur a tedy i SIP servery, není 

možné šifrovat v plném rozsahu tedy end-to-end. Tyto pole totiž mohou být proxy servery 

modifikovány. Je tedy využíváno hop-by-hop metody, která šifruje SIP žádosti a odpovědi na 

nižších vrstvách. [4]  

1.6.1 Basic Authentication 

Mechanismus zabezpečení autentizace pomocí sdíleného hesla. Toto však nezaručí 

zašifrování dat ani integritu zprávy. Kódování základním schématem Base64. Toto se již 

nedoporučuje používat, kvůli slabé ochraně hesel. [4] [22] [23] [31] 

1.6.2 Digest Authentication 

Tato metoda autentizace vyzívá uživatele k prokázání totožnosti u nově příchozí 

žádosti. Vychází z metody Basic, ale používá hashovací funkci MD5 nebo SHA k šifrování 
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přenášeného hesla. Hash je vytvořen z náhodně generovaného řetězce, loginu a hesla. Není však 

zařízena autenticita a integrita celé SIP zprávy ale pouze část hlavičky (pole URI a METHOD). 

UA při zaslání REGISTER či INVITE na registrar server nebo proxy je odmítnut spolu se 

správou, jakým způsobem se má autentizovat a jakou metodou. [4] [22] [23] [31] To provede 

v následující zprávě s příslušným polem, které obsahuje parametry:  

 Authentication Scheme: použité ověřovací schéma. V našem případě Digest.  

 Realm: určuje pole rozsahu platnosti ověření. Většinou s platností v rámci domény 

(např. vsb.cz).  

 Nonce: hodnota vyjádřenou dekadicky nebo pomocí datového formátu base64. Tato 

hodnota je generována UA, který se autentizuje oproti registar nebo SIP proxy.  

Pokud není definován typ šifrovacího algoritmu je použit standardně MD5. 

Autentizovaný požadavek je spočten klientem a odeslán na server. Server ji ověří použitím 

stejných parametrů a spočtením stejné hodnoty. 

1.6.3 S/MIME 

Touto metodou je zajištěna integrita zprávy a je zabezpečen i obsah zprávy. Existují dva 

způsoby šifrování S/MIME. První application/pkcs7-mime dokáže digitálně podepsat 

a zašifrovat data. Bez nástroje k dešifrování je běžným klientem nečitelná. Druhý způsob 

multipart/signed je podobný jako první avšak zpráva je rozdělena na dvě části obsahující 

šifrovaná i nešifrovaná data. Autentizace klientů probíhá pomocí certifikátů X.509, tím je 

zajištěna maximální možná důvěra. Obsah zpráv je poté zašifrován pomocí symetrických šifer 

AES, DES či 3DES.[4] [22] [23] [31] 

1.6.4 SIPS  

Tato metoda vytvořená přímo pro SIP používá k ověření autentizace architektury 

šifrování za pomoci veřejných klíčů. Bezpečnou komunikaci zaručuje tedy TLS.. Je však 

využito asymetrického šifrování (RSA), symetrického šifrování (AES, DES, 3DES) a hash 

funkcí (MD5, SHA). Stanovuje mechanismus pro přenos hop-by-hop a byl přejat od HTTPS. Je 

složen z Handshake protokolu, který sjednává a koordinuje komunikační parametry (šifra, 

hash,klíč) a Record protokolu, který fragmentuje a komprimuje datagramy, zajistí hash 

a šifrování. Použití certifikátů X.509 podepsaných certifikační autoritou (CA) za pomoci PKI 

(Public Key Infrastructure). Díky šifrování hop-by-hop je správa šifrována takto pouze mezi UA 

a proxy. Proxy zprávu dešifruje, aby měla přístup k polím v hlavičce a mohla dále datagram 

směrovat. Poté proxy sestaví další zabezpečenou relaci, s dalším prvkem v SIP infrastruktuře. Je 

tedy nutné zajistit TLS zabezpečení mezi každými dvěma zařízeními. V tomto případě je 

změněn použitý port na 5061 a použit protokol TCP. [4] [22] [23] 

SIP URI  - V tomto režimu UAC požaduje, aby byla komunikace zajištěná po celou 

dobu signalizace. Prefix v SIP URI změní svůj tvar ze sip na sips. [31] 
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1.7 SRTP - Secure real-time transport protocol 

Jedná se o rozšíření protokolu RTP jako zajištění integrity dat, ověření autenticity, 

důvěra dat a ochrana proti přeposlání. Vydáno v RFC (3711) [12] v roce 2004 a se zvoleným 

výchozím portem 5004. Vzhledem k tomu, že SRTP neovlivňuje parametry QoS při přenosu 

a může být použit pro kompresi hlaviček, jedná se o ideální nástroj pro ochranu VoIP provozu. 

Toto je důležité pro hlasový hovor, který je řízený kodeky s nízkým datovým tokem. Datagram 

SRTP lze vidět na obrázku 1.4. Autetizační hlavičku je doporučeno použít vždy. MKI slouží 

jako hlavní klíč, a může být užit pro správu klíčů. To je využito při obměně klíčů během relace. 

Což zvyšuje bezpečnost. [5] [23] [31] 

V

Časová známka (timestamp)

32 bitů

Š

i
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r

o
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o

Data (payload)

Identifikátor přispívajících zdrojů - CSCR

Identifikátor synchronizačního zdroje - SSRC

P CC M Sekvenční čítačX PT

SRTP MKI - Master Key Indentifikátor (volitelné)

Authentication tag - Autentizační značka (doporučeno)

A

u

t

e

n

t

i

z

o

v

á

n

o  

Obrázek 1.4:  SRTP paket 

SRTP tedy šifruje obsah užitečné informace (payload) a autentizační značkou 

(authentication tag) získanou algoritmem HMAC-SHA-1 je zajištěna integrita polí hlaviček. Do 

této funkce je vstupní klíč auth_key a užitečná zátěž RTP, výstupem je autentizační značka 

auth tag. Ta je přidána jako poslední položka zabezpečeného SRTP datagramu. Lze vidět na 

obrázku 1.5. Jedná se o jednocestnou funkci, takže ji nelze dešifrovat. Vznikne použitím 

sdíleného klíče a zprávy, je odeslána spolu s původní zprávou. Příjemce původní zprávu 

zahashuje a hashe srovná, pokud souhlasí, se zprávou nebylo nijak manipulováno a zpráva 

přichází od ověřeného účastníka. [5] [12] [23] 

RTP/RTCP payload

auth_key auth tag
HMAC

SHA-1

160 bits 80/32 bits  

Obrázek 1.5:  Hash proces funkce HMAC SHA-1 

SRTP používá pro šifrování symetrické šifrování AES. K dispozici jsou dva režimy 

AES-CTR (Counter Mode) nebo AES-f8, přičemž AES-CTR je výchozí mód a musí být 

povinně implementován. AES-f8 je nepovinně podporován a používá aplikaci módu OFB 

(Output Feedback) ale s nasazením v praxi se zatím nikdo nesetkal. Používá se spíše v UMTS 

sítích a proto se o něm již nebudeme zmiňovat. AES-CTR v SRTP zajišťuje primitiv AES jako 

generátor pseudonáhodných klíčů s použitím sdíleného klíče o délkách 128,192 a 256 bitů. Data 
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jsou šifrována do bloků délky 128bitů. Vstupem je encr_key a inicializační vektor IV, složený 

ze salt key, SSRC a indexu paketu. Inicializační vektor je dán rovnicí (1.1) ve které SSRC je 

identifikátor synchornizace,    je sůl a i je index SRTP odesílatele. Výsledný klíč je aplikován 

pomocí operace XOR na nezašifrovaný obsah paketu. Tím je paket zašifrován, jak lze vidět na 

obrázku 1.6. [5] [12] [23] [31] 

                                (1.1) 

IV

encr_key
Keystream generator

AES-CTR

RTP/RTCP payload encrypted  payload+
XOR

128 bits

128 bits

IV = f (salt_key (122 bits), SSRC, packet index)
 

Obrázek 1.6:  Aplikace šifrovacího algoritmu za nezabezpečený obsah paketu 

Šifrovací klíče encr_key a salt_key, jsou získány opět pomocí AES-CTR, odvozením 

z hlavního klíče master_key, který lze vidět na obrázku 1.7. Problém může vzniknout při 

distribuci hlavního klíče. Ten je distribuován během sestavení spojení, v signalizaci SIP se 

používá SDP. Ten však není zabezpečen nijak. [5] [12] [31] 

IV

master_key

128 bits

192 bits

256 bits

128 bits

key derivation

AES-CTR

SRTP

Session

keys

0x00

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

SRTCP

Session

keys

encr-key

auth-key

salt-key

encr-key

auth-key

salt-key

128 bits

128 bits

160 bits

160 bits

112 bits

112 bits

key derivation 

rate
label

IV = f (master_salt (122 bits), label, packet index div)

 

Obrázek 1.7:  Odvození klíčů pro šifrovací schéma 

Pokud je šifrování provedeno na úrovni SIP, není pochopitelně nutné používat silné 

kryptografické algoritmy pro přenášení informací uvnitř SIP, sice je to možné, ale je to zbytečné 

plýtvání výpočetním výkonem. Správná ochrana master_key v nešifrovaném SIP protokolu pro 

utajení hlavního klíče během přenosu je použita kryptografická hashovací funkce 

HMAC-SHA1. Využívá se způsobu vyjednávání klíčů dle RFC (4568), jedná se o SDES. [31] 

SRTCP rozšiřuje RTCP o stejné prvky zabezpečení jako SRTP samotné RTP. SRTCP 

byl přidělen port 5005. [5] [12] 
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1.8 TLS - Transport Layer Security 

Kryptografický protokol TLS je určen pro zabezpečení komunikace v síti TCP/IP, 

nejčastěji užívaný prostředí Internetu, WWW služeb, emailu a dalších přenosech dat. Ve VoIP 

je protokol využit k autentizaci a šifrování SIP signalizace. Je využito veřejného klíče X.509 

ver.3 k ověření autentizace a pro mezi doménovou důvěru. Pro SIP je využit z důvodu 

identifikace, že uživatel je vždy tím, za koho se vydává. Vyšel ze svého předchůdce protokolu 

SSL ver.3. Aktuální verze je TLS v.1.2 pod RFC (5246) [13]. Režim klient - server je model pro 

vyjednávání bezpečnostních i přenosových parametrů. TLS není zpětně kompatibilní s SSL. 

Protokol TLS se dělí na vrstvu pro šifrovaný přenos dat a vrstvu pro, využívající vyjednání 

parametrů přenosu. [4] 

Základním prvkem je bezpečné spojení dvou účastníků pomocí šifrování. Aplikace 

fungující na protokolu TLS by měly být vyvíjeny s důrazem na součinnost. Tedy aby aplikace 

byla schopna měnit šifrované spojení bez znalosti zdrojového kódu aplikace druhého účastníka 

spojení. TLS má tedy snahu postupně rozšiřitelného rámce o nové metody a šifrovací algoritmy. 

Také je nutné redukovat počet spojení s nárokem na výpočet nového šifrovacího algoritmu, tím 

snížit nároky na výkon a zároveň zvýšit efektivitu. [13] 

1.8.1 Change Cipher Spec Protocol 

Protokol informující účastníky, že další komunikace bude probíhat podle nově 

vyjednaného klíče a šifrovacího algoritmu. Účastníci dostanou tuto zprávu až na konci 

procedury vyjednávající spojení. Tato informace je sdělena ve zprávě hodnoty 1 o délce 1 byte, 

která je ještě zašifrována a komprimována dle součastných algoritmů a klíče. Ovšem od přijetí 

této zprávy je tedy algoritmus a klíč okamžitě změněn a tato zpráva je předána aby se začalo číst 

dle změněného algoritmu. Tato změna je ovšem předávána v průběhu zpráv a příjemce o této 

změně dopředu neví. Než tedy druhá strana zareaguje na čtení dle nového šifrování, vytvoří se 

malé okno, které musí být zajištěno vyrovnávací pamětí, aby data mohla být dešifrována dle 

nových podmínek. Rozložení Change Cipher Spec protokolu lze vidět na obrázku 1.8. [13] 

Typ 

protokolu
Verze TLS délka 1

20-Change Cipher Spec

1 B 2 B 2 B 1 B

Šifrování nově 

vyjednanými algoritmy

Šifrování aktuálními 

algoritmy

 

Obrázek 1.8:  Rozložení Change Cipher Spec protokolu 

1.8.2 Alert Protocol 

Tento protokol je poměrně jednoduchý nástroj k detekci a oznámení chyb. Při detekci fatální 

chyby je vždy odeslána protistraně. Po předání či přijetí oznámení o fatální chybě (fatal alert) 

strany okamžitě ukončují spojení (close notify). Klient i server poté musí zapomenout všechny 

identifikátory relace, klíče a tajemství spojené s tímto spojením. Žádné spojení s oznámenou 

fatální chybou nesmí být obnoveno. Pro všechny chyby, kde stupeň výstrahy není výslovně 

určen, je na uvážení strany zda tuto chybu označí jako fatální či nikoliv. Pokud má ovšem 
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v úmyslu ihned poté ukončit spojení musí byt chyba označena jako fatální. Pokud je stupeň 

výstrahy odeslaných i přijatých relací označen jako varování (warning), může spojení 

pokračovat normálně. Rozhodne se li strana přijímající oznámení výstrahy nepokračovat ve 

spojení, odešle oznámení fatální výstrahy a spojení ukončí. Výstražná zpráva se skládá ze 

závažnosti zprávy a popisu výstrahy, její složení je znázorňuje obrázek 1.9. [13] 

Výpis některých definovaných výstrah:  

Špatně zaznamenaná MAC, špatný certifikát, certifikát odvolán, nepodporovaný certifikát, 

selhání dekódování, selhání dešifrování, přetečení záznamu, přístup zamítnut, verze protokolu, 

interní chyba, zrušeno uživatelem. 

Typ 

protokolu
Verze TLS délka 1

21-Alert

1 B 2 B 2 B 1 B

0

1 B

Závažnost zprávy

1-warning

2-fatal

Popis výstrahy

0-close notify

 

Obrázek 1.9:  Složení Alert protokolu 

1.8.3 Handshake protocol 

Tento protokol je použit pokaždé, když a klient a server poprvé začínají komunikaci. Je 

nutné, aby si mezi sebou dohodly jednotlivé části komunikace. První je verze TLS protokolu, 

dále výběr kryptografických algoritmů, případná autentizace jeden druhého a užití šifrovacích 

technik za pomoci veřejného klíče ke generování sdíleného tajemství. [13] 

Zprávy zaslané Handshake protokolem musí jít předem v definovaném pořadí. Jinak 

dojde k fatální chybě. Nicméně nepotřebné zprávy mohou být vynechány. 

Kroky zahrnuté v Handshake protokolu: 

 Výměna zpráv HELLO - Dohodnutí algoritmů, výměna náhodných čísel, kontrola zda 

jde o obnovení spojení. 

 Výměna nutných kryptografických parametrů - k dohodě mezi klient-server na 

sdíleném hlavním klíči. 

 Výměna certifikátů a kryptografických informací - autentizace klienta i serveru. 

 Vygenerování hlavního klíče - se zdíleného hlavního klíče a vyměněného náhodného 

čísla. 

 Zajištění bezpečnostních parametrů záznamové vrstvě (record layer). 

 Povolit ověření klientu i serveru - spočtení stejných bezpečnostních parametrů bez 

manipulace útočníkem. 

1.8.4 Zprávy Hello 

Tato fáze posílání zpráv Hello, slouží k zvýšení schopnosti zabezpečení mezi klientem 

a serverem. Se zahájením nové relace se stav v připojené záznamové vrstvě nastaví na hodnotu 
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NULL a to u šifrování, hashe a kompresních algoritmů. V aktuálním připojení se používá 

k opětovnému poslání zpráv. Typy zasílaných zpráv lze najít v příloze C. [13] 

1.8.5 Úplný a zkrácený Handshake 

Handshake tedy jinak řečeno dohodnutí se mezi klientem a serverem na parametrech 

spojení. Jsou tu dva módy zkrácený a úplný. [13] 

Zkrácený Handshake - Tento handshake je použit v případě již navázaného spojení. 

U tohoto probíhá jen změna šifrovacích pravidel zprávou Change Cipher Spec, ale neproběhne 

autentizace s výměnou certifikátů. Zkrácený handshake je zobrazen na obrázku 1.10. [13] 

Úplný Handshake - Je použit u nových spojení. Zde již probíhá kompletní vyjednání 

způsobu komunikace obou stran a samozřejmostí je i autentizace za pomoci certifikátů. Úplný 

handshake lze vidět na obrázku 1.11. [13] 
 

radim@doma.cz

Client Hello

Change Cipher Spec

Finished

server@doma.cz

Server Hello

Change Cipher Spec

Finished

Šifrované datové spojení

 

Obrázek 1.10:  Zkrácený Handshake 

 

Change Cipher Spec

Finished

radim@doma.cz

Client Hello

Client Certificate

Client Key Exchange

Certificate Verify

Change Cipher Spec

Finished

server@doma.cz

Server Hello

Server Certifikate

Server Key Exchange

Certificate Request

Server Hello Done

Šifrované datové spojení

 

Obrázek 1.11:  Úplný Handshake 
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1.8.6 Application data protokol 

Zprávy aplikačních dat jsou neseny záznamovou vrstvou (record layer) a jsou 

fragmentované, komprimované, a šifrované na základě aktuálního stavu připojení. Zprávy jsou 

považovány za transparentní údaje k záznamové vrstvě (record layer). [13] 

1.8.7 Record protokol 

Jedná se o třívrstvý protokol, kde každá vrstva může obsahovat pole délky, popisu 

a obsahu. Lze si jej prohlédnout na obrázku 1.12. Stará se o přenos aplikačních dat podle 

předem vyjednaných podmínek pomoci Handshake protokolu. Zajišťuje to, aby zprávy byly 

rozděleny do bloků, zkomprimovány, aplikována MAC, zašifrovány a poté přeneseny. Po přijetí 

druhou stranou se stará o dešifrování, ověření, sestavení a doručení klientům vyšších vrstev. 

Implementace nesmí posílat jiné zprávy než definované v RFC (5246) [13], pokud to nebylo 

dohodnuto v nějakém rozšíření, jinak musí následovat výstraha nečekaná zpráva 

(unexpected_message). [13] 

Typ 

protokolu
Verze TLS délka Aplikační data

22-Application

1 B 2 B 3 B < 214 

23 Verze TLS délka Komprimovaná data

1 B 2 B 3 B

MAC

23 Verze TLS délka Šifrovaná Data

1 B 2 B 3 B

 

Obrázek 1.12:  Třívrstvý Record Protokol 

 

Parametry Record protokolu: 

 Konec spojení: Určení entitě zda jde o klienta nebo server v tomto spojení. 

 Algoritmus PRF: Algoritmus pro generování klíčů z hlavního klíče. 

 Hromadný šifrovací algoritmus: Algoritmus hromadného šifrování. Je zde specifikace 

velikosti algoritmu, typ algoritmu (blok, proud, AEAD), velikost bloku a délky IV. 

 MAC algoritmus: Použití pro Autentizaci zpráv, na základě hashe. 

 Algoritmus Komprese: algoritmus komprese dat se všemi potřebnými daty. 

 Hlavní Klíč: 48 Byte sdílený klíč mezi oběma stranami. 

 Klient random: 32 Byte náhodná hodnota poskytnutá klientem. 

 Server random: 32 Byte náhodná hodnota poskytnutá serverem. 
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1.9 IPSec 

Internet Protocol security zkráceně IPSec je popsán v RFC (4301) [14]. Jde o sadu 

protokolů a algoritmů, které mají za úkol zabezpečit komunikaci na síťové vrstvě. Tento 

zabezpečí spojení jakékoliv síťové aplikaci v prostředí internetu. Je hojně nasazována v rámci 

propojení dvou lokálních sítí, dvou koncových uživatelů či připojení koncového uživatele do 

vzdálené lokální sítě na zabezpečenou bránu. Je tedy implementována nejen v koncovém 

zařízení ale i na rozhraní lokální sítě tedy na směrovačích. Je to jedna z nejrozšířenějších 

technologií VPN. Splňuje požadavky VPN sítě: ochrana proti odposlechu, ochrana proti 

pozměnění paketu a ochrana identity komunikujícího partnera. Zabezpečuje provoz typu end-to-

end ale nemá problém s hop-by-hop metodou.  

K tomuto je využita kombinace bezpečnostních protokolů, kryptografických algoritmů 

a šifrovacích klíčů (AES, 3DES, DES, Diffie-Hellman, IKE, ISAKMP, HMAC, SSL/TLS, atd.). 

IPSec pracuje ve dvou módech: Transportním a Tunelovacím. K zajištění autentizace, integrity 

a důvěry jsou tu dva odlišné protokoly AH a ESP. Ty mohou chránit buď celý IP datagram, 

nebo pouze protokoly vyšších vrstev. Obvykle jsou používány v kombinaci, mohou být ale 

použity každý zvlášť. 

Integrita IP datagramu je u IPSec zajištěna díky HMAC. Použití hash algoritmů jako 

MD5 a SHA k výpočtu hash složeného z tajného klíče a obsahu IP datagramu. HMAC je 

připojen k hlavičce datagramu a může být prověřen při znalostí klíče. 

Důvěra IP datagramu u IPSec je zajištěna pomocí standardních symetrických 

šifrovacích algoritmů (3DES, AES a Blowfish).  

Na ochranu proti Antireplay útokům, kde útočník nahrává pakety a později se je 

modifikované snaží podvrhnout, slouží u IPSec Sliding window. Každý paket je v rámci 

posuvného okna označen sekvenčním číslem, to udává, do kterého okna patří. Jsou přijímána 

pouze s aktuálním SN nebo novějším. Pakety se starším SN, než je aktuální jsou ihned 

zahozeny. [14] [15] [23] [33] [34] 

1.9.1 Transportní a tunelovací mód 

Transportní mód je tvořený mezi skutečným zdrojem a cílem v rámci VPN spojení, 

nejčastěji mezi dvěma klienty. Původní záhlaví zůstává nezměněno, přidává se IPSec hlavička 

a pouze datová část je zapouzdřena. Tím je dosažena validace a autentizace dat uřčených pro 

přenos. Datová část obvykle bývá zašifrována. [14] [15] [23] [33] [34] 

Tunelovací mód je vytvořený mezi síťovými zařízeními, které zabezpečí komunikaci 

mezi celými sítěmi. Přenesený paket je zašifrován celý, zapouzdřen a doplněn novým 

záhlavím IP. Zdrojová a cílová adresa tohoto záhlaví identifikuje oba konce tunelu. Tím je 

zvýšená bezpečnost komunikace, kdy skutečná zdrojová a cílová adresa není známa. Je tedy tak 

možné použít privátního adresování v zabezpečené síti. Tento mód je tedy nejčastěji použit pro 

spojení síť-síť či klient-síť. [14] [15] [23] [33] [34] 
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1.9.2 Authentication Header Protocol 

AH protokol slouží k zapouzdření zabezpečovaných paket. Poskytuje autentizaci 

a integritu přenášených dat, tu zajišťuje pomocí HMAC. Autentizace se vztahuje i na část 

vnějšího IP záhlaví. Ochrana znovu posílání paket je zajištěna pomocí označení SN (Sequence 

Number). AH však nešifruje datovou část. Je zde použit 32 bitový SPI (Seurity Parametr  

Index), určující příslušnost k IPSecSA. Hlavička AH má velikost 24 Byte. Hlavičku AH lze 

vidět na obrázku 1.13. [14] [15] [23] [33] [34] 

Další hlavička

(Next Header)

Délka hlavičky

(AH Length)

Rezervováno

(Reserved)

Index parametru zabezpečení

Security Parametr Index (SPI)

32 bitů

Sekvenční číslo

Sequence Number (SN)

Autentizační data – HMAC

(Authentization data – HMAC)

2
4

 B
y
te

 

Obrázek 1.13:  Hlavička AH protokolu s HMAC 

Obsah jednotlivých polí hlavičky AH protokolu: 

 Next Header: označuje typ protokolu následující hlavičky a jejího obsahu. Původní 

paket je zapouzdřen, takto IPSec propojuje hlavičky. 

 AH Length: definování velikosti AH záhlaví v 32 bit slovech. A rozlišení jeslti jde 

o IPv4 či IPv6 hlavičku. 

 Reserved: Rezervované místo pro budoucí použití s hodnotou 0. 

 SPI: 32-bitový identifikátor jaké zabezpečení je použito, jaký hash atd. 

 SN: Sekvenční označení paketů. Slouží jako ochrana proti antireplay útokům. 

 HMAC: Zajištění integrity dat pomocí hashe o délce 96 bitů z tajného klíče 

a obsahu datagramu. 

Transportní mód upravuje IP paket jen mírně, je zde zahrnuta AH hlavička. Ta je 

vložena mezi hlavičku IP a hlavičku dalšího protokolu (TCP,UDP…), přidáním kódu označující 

provázání hlaviček. Slouží k správné rekonstrukci, po rozbalení zapouzdřená hlavička je 

navracena za hlavičku IP. V poli Proto =AH změní na „Next Protokol“ to vrátí IP datagram do 

originálního stavu a může být dodán čekajícímu procesu. Zapouzdření pomocí protokolu AH lze 

vidět na obrázku 1.14. [14] [15] [23] [33] [34] 

IP záhlaví AH záhlaví TCP záhlaví Data

Autentizováno
 

Obrázek 1.14:  Zapouzdření protokolem AH v Transportním módu 

Tunelovací mód přidá před původní IP záhlaví, záhlaví nové se zdrojovou a cílovou 

adresou vytvořeného tunelu. Následuje AH záhlaví, které obsahuje zdrojovou a cílovou adresu. 

Při doražení do cíle tunelu je po průchodu kontorolou a autentizací odstraněna vnější IP 
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hlavička a AH hlavička. Dostaneme originální datagram, který je dále směrován podle původní 

IP adresy. Zapouzdření v tomto móde je na obrázku 1.15. 

Nové IP záhlaví AH záhlaví TCP záhlaví Data

Autentizováno

Originální IP 

záhlaví

 

Obrázek 1.15:  Zapouzdření protokolem AH v Tunelovacím módu 

1.9.3 Encapsulating Security Payload  Protocol 

Zkráceně ESP, je protokol pro zapouzdření zabezpečovaných paketů. Garantuje důvěru 

nespojové komunikace. Dále integritu přenesených dat a ochranu před znovu posíláním paket. 

Navíc šifruje data, k šifrování jsou použity symetrické šifry AES, 3DES a Blowfish. Algoritmus 

je vybrán při vyjednávání spojení. Autentizaci a integritu poskytuje ICV s použitím MD5 či 

SHA. Data jsou umístěna mezi záhlaví a zápatí. Je zde také uveden 32-bitový SPI, stejně jako 

u AH. Složení hlavičky lze vidět na obrázku 1.16. [14] [15] [23] [33] [34] 

Index parametru zabezpečení

Security Parametr Index (SPI)
Sekvenční číslo

Sequence Number (SN)

Payload Data

Padding (0-255 octets)

Pad Length Next Header

Integrit Check Value (ICV)

32 bitů

 

Obrázek 1.16:  Složení hlavičky ESP 

Když útočník zkoumá paket zapouzdřený ESP nelze téměř odhadnout co je uvnitř. 

Ovšem někdy hlavička řekne víc než samotný obsah. Při přenosu VoIP s ESP jsou QoS značky 

přenášeny ve vnější hlavičce. Což může zaujmout případného útočníka. [14] [15] [23] [33] [34] 

V transportním módu je podobně jako u AH ponecháno IP záhlaví na svém místě, tedy 

zdrojová i cílová adresa je původní. ESP je vloženo mezi IP záhlaví a záhlaví dalšího protokolu 

Datová část spolu se záhlavím dalšího protokolu a ESP zápatím je zašifrována, autentizace je 

provedena až po ESP záhlaví. Spočetný Hash je potom uložen do ICV za ESP zápatí. 

Zapouzdření v transportním módu je na obrázku 1.17. [14] [15] [23] [33] [34] 

IP záhlaví ESP záhlaví ESP zápatíData

Zašifrováno

TCP záhlaví
ESP 

Autenzizováno

Autentizováno

Nezabezpečeno Nezabezpečeno

 

Obrázek 1.17:  Zapouzdření protokolem ESP v Transportním módu 

Tunelovací mód přidává opět nové IP záhlaví s adresami začátku a konce tunelu. Za něj 

je vloženo ESP záhlaví. Původní záhlaví IP, data i ESP zápatí jsou zašifrovány. Což 

potencionálnímu útočníkovi dává pramalou šanci vidět do obsahu paketu na rozdíl od AH. 
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Z šifrované části je vytvořen hash a je vložen do pole ICV. Zapouzdření v transportním módu je 

na obrázku 1.18. [14] [15] [23] [33] [34] 

Nové IP záhlaví ESP záhlaví ESP zápatíData

Zašifrováno

TCP záhlaví
ESP 

Autenzizováno

Autentizováno

Nezabezpečeno Nezabezpečeno

Původní IP 

záhlaví

 

Obrázek 1.18:  Zapouzdření protokolem ESP v Tunelovacím módu 

1.9.4 IPSecSA 

IPSec Security Association je jednosměrný zabezpečený kanál, který slouží pro 

dohodnutí parametrů mezi dvěma zařízeními, která chtějí vytvořit IPSec spojení. Tento kanál se 

realizuje pro každého účastníka zvlášť. [14] [15] [23] [33] [34] Jsou vyjednány parametry: 

 Mód činnosti: Transportní nebo Tunelovací, 

 Způsob zapouzdření paketů: ESP, AH, symetrická šifra (3DES, AES, Blowfish), 

 IP adresy obou konců tunelu: Pokud nejde o dynamický vyvážený tunel, 

 Provoz, který bude zabezpečen: Provoz na obou koncích musí odpovídat, 

 MTU: Maximální přenosová jednotka v rámci tunelu, 

 SPI: přirazeno konkrétně dle něj příjemce ví jak zprávy dešifrovat, 

 Doba trvání IPSecSA. 

1.9.5 ISAKMP 

Slouží pro autentizaci obou konců IPSec spojení. Za jeho pomoci dojde k vytvoření, 

udržení a ukončení IPSecSA. Také slouží k výměně dynamických klíčů s využitím např. Diffe-

Hellmanova algoritmu. Konkrétní podoba paketu je určena dle uživatelem zadaných podmínek 

pro konkrétní vyjednání obsažena v části payload. Pro komunikaci ISAKMP využívá UDP port 

500. [14] [15] [23] [33] [34] 

1.9.6 IKE 

Internet Key Exchange – IKE je protokol užívaný pro výměnu klíčů při relaci IPSecSA. 

Tato výměna má dvě fáze. Po přijetí paketu splňujícího provoz zabezpečený IPSec začne první 

fáze. Při první fázi je vytvořeno IKESA tím, že se uživatele autentizovali předsdílenými klíči či 

certifikáty. První fáze pracuje ve dvou módech hlavní a agresivní. Hlavní mód má trojitou 

výměnu zpráv kdežto agresivní jen dvojitou. Agresivní mód je rychlejší a není výpočetně tak 

náročný, hlavní mód umožní bezpečnější autentizaci. Posílají se bezpečnostní návrhy šifry, 

hashovaní algoritmy pro autentizaci, autentizační metody, číslo skupiny pro D-H algoritmus 

a náhodná čísla dle D-H algoritmu. Druhá fáze probíhá pouze v rychlém módu, vytvoří dvě 

protisměrné IPSecSA a sdílený klíč pomocí pro šifrování datového provozu pomocí D-H 

algoritmu.  [14] [15] [23] [33] [34] 
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2 Kvalita řeči v prostředí IP 

Kvalita řeči a hovoru se stala nedílnou součásti VoIP technologie. Nástroje pro její 

hodnocení prošli značným vývojem a stále jsou zdokonalovány. Snahou je co nejlevnější řešení 

aplikovatelné v reálném prostředí. Toto nejčastěji poskytují výpočetní modely.  

Při přenosu sítí se pakety setkávají s různými překážkami, které mohou být odpovědny 

za zhoršení výsledné kvality hovoru. Hlavními faktory ovlivňující kvalitu jsou ztrátovost paket 

(packet loss), zpoždění (delay), variabilita zpoždění (jitter), echo a výběr vhodného kodeku.  

V této kapitole si tedy rozebereme jednotlivé hodnotící mechanismy pro určení kvality 

hovoru, dále hodnotící stupnici a také parametry, které výrazně ovlivňují kvalitu hodnoceného 

hovoru. 

2.1 Ohodnocení kvality řeči 

Stupnice MOS (Mean Opinion Score) definovaná v doporučení ITU-T P.800 [26] je 

hodnotícím prvkem kvality řeči, nejpoužívanější je pěti bodová stupnice v tabulce 2.1. Dále 

rozšířená rozdělením stupnic v doporučení ITU-T P.800.1 [27], lépe odrážející výsledky získané 

různými metodami měření a použitých testů. Je zobrazena v tabulce 2.2. Tato stupnice je 

používána i dnes a zahrnuje v sobě vlivy všech faktorů, které působí degradaci. [1] 

Tabulka 2.1: Stupnice hodnocení kvality řeči MOS dle ITU-T 

Hodnocení 

MOS  

 

Hodnocení uživatele Úroveň kvality Rušení 

4,3 – 5,0 Velmi spokojen Vynikající Neznatelné 

4,0 – 4,3 Spokojen Skvělá Težce rozpoznatelné,neobtěžujcí 

3,6 – 4,0 Někteří nespokojeni Dobrá Rozpoznatelné, neobtěžující 

3,1 – 3,6 Více nepokojených Průměrná Rozpoznatelné, mírně obtěžující 

2,6 – 3,1 

 

Téměř všichni nespokojeni Špatná Obtěžující, vyvinutí úsilí porozumět 

1 – 2,6 Nedoporučováno Velmi Špatná Velmi obtěžující, řeč nesrozumitelná 

 

Tabulka 2.2: Přehled testů a metod hodnocení 

Metoda měření Poslechový test (LQ) Konverzační test (CQ) Hovořící test (TQ) 

Subjektivní (S) MOS-LQSy MOS-CQSy MOS-TQSy 

Objektivní (O) MOS-LQOy MOS-CQOy MOS-TQOy 

Odhadované (E) MOS-LQEy MOS-CQEy MOS-TQEy 

 

Jak je vidět v tabulce 2.2 kombinací parametrů je dosaženo daného testu složený 

z počátečních písmen originálního anglického znění. Parametr y zastupuje hodnoty N,W a M. 

Vyjadřující použité šířky pásma. N (Narrow-band), W (Wide-band) a M je pak kombinací 

těchto dvou.  
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2.2 Subjektivní hodnocení kvality řeči 

Subjektivní hodnocení je prováděno na rozsáhlé skupině osob v předem připravených 

podmínkách dle ITU-T P.830 a dotazníku dle ITU-T P.82. Ta staticky vyhodnotí kvalitu 

degradovaných řečových vzorků, dle svého názoru. Výsledkem je MOS-LQS. Vložení 

Logatomu zabrání hodnotitelům jsi domýšlet slova. Dvě nejpoužívanější metody jsou ACR 

a DCR. Subjektivní hodnocení je velmi časově a finančně náročné, zároveň snadno ovlivnitelné. 

Tyto negativa objektivní metody eliminují. [1] [2] [4] [17] 

 ACR – Absolute Category Rating 

Absolutní hodnocení použito pro skupiny dvou až pěti vzorků. Ty mají podobu vět po 

průchodu systémem. Čas pro hodnocení 10s je po každé větě, dle MOS v tabulce 2.1. Výsledek 

každého vzorku je sečtená a zprůměrovaná hodnota MOS-LQS od všech hodnotitelů. Takto lze 

hodnotit i např. hlasitost či úsilí porozumět. Citlivost této metody nemusí být dostatečná. [2] [4] 

[17] 

 DCR – Degradation Category Rating 

Tato metoda hodnotí míru degradace mezi referenčním a testovaným vzorkem. Vzorky 

jsou předloženy ve dvojici v pořadí (A-B). První je přehrán vzorek referenční (A). Poté je 

přehrán vzorek degradovaný (B), po průchodu systémem. V závislosti na typu testu mohou být 

vzorky přehrány opakovaně (A-B-A-B). Po přehrání má hodnotící čas k učení stupně degradace, 

dle tabulky 2.3. [2] [4] [17] 

Tabulka 2.3: Stupnice MOS k ohodnocení degradovaných vzorků 

Hodnocení MOS 

 

Stupeň degradace 

5 Neslyšitelná 

4 Slyšitelná, ale neruší 

3 Příliš neruší 

2 Rušící 

1 Velmi rušící 

2.3 Objektivní hodnocení kvality řeči 

Hodnocení je provedeno matematickými výpočetními modely a algoritmy. Čímž se 

odstraní lidský faktor a výrazně snížení náklady na testování. Tyto metody vždy pracují 

s degradovaným vzorkem. Výstupem je co nejpřesnější hodnota MOS dle tabulky 2.1, či 

převeditelných hodnot. Výsledná kvalita často je pouze odhadována MOS-LQO. Dělíme je na 

Intrusivní a Neintrusivní. [1] [2] [4] [16]  

2.4 Intrusivní metoda 

Intrusivní metoda využívá originální a přenesený vzorek, který je degradován 

v testovacím systému. Jsou srovnány vhodným algoritmem, který napodobuje způsob vnímání 

a zaujímá názor, tak jako průměrný posluchač. Výsledkem je MOS-LQO tedy odhadnutá 

kvalita. Nevýhodou je složité nasazení v reálném čase. Zachycením nejdůležitějších parametrů 
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přímo ovlivňující kvalitu. Tyto poté srovnat mezi sebou a určit pokles kvality. Univerzální 

model srovnání je zobrazen na obrázku 2.1. [2] [4] [16] 
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Model 

rozpoznávací

(Cognitive model)
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Degradovaný vzorek Y(t)

MOS-LQO

 

Obrázek 2.1:  Obecný model Intrusivní metody 

Nejpoužívanějšími algoritmy jsou: 

 PAMS (Perceptual analysis measurement system) 

 PSQM (Perceptual speech quality measurement) 

 PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) 

 POLQA (Perceptual Objective Listening Quality Analysis) 
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Obrázek 2.2:  Vývoj intrusivních metod hodnocení kvality řeči 

2.4.1 PAMS – Perceptual Analysis Measurement System 

Metoda PAMS používá odlišné techniky zpracování signálu a modely smyslového 

vnímání. Ve svém výpočtu nezahrnuje efekt zpoždění, celkový zisk/útlum testovaného systému, 

časové a úrovňové zarovnání a ekvalizaci. Vstupní vzorky jsou nejprve amplitudově i časově 

korelovány pouze na dílčích blocích. Tímto je odchyceno časové zpoždění signálu. Signál je dál 

zpracován algoritmem, jehož výstupem je dvourozměrné pole časově-frekvenčních hodnot. To 

odpovídá přibližnému vnímání člověka. Rozdílem odpovídajících hodnot tzv. „poslechová 

odchylka“ použita při odhadu hodnotících parametrů. PAMS používá k hodnocení dva 

parametry. První odhad poslechového úsilí (YLE). Druhou je odhad kvality poslechu (YLQ). 

Výsledky jsou však na stupnici 1-5 jako u MOS. [4] [16] 
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2.4.2 PSQM – Perceptual Speech Quality Measurement 

Vzniklo v doporučení ITU-T P.861 pro signály o šířce 3,1 kHz. Tato metoda kóduje 

a dekóduje vzorek systémem, jenž využívá testovaný přenosový řetězec. Za pomoci kodeků 

a vokodérů s nízkou přenosovou rychlostí. Tento signál je pak časově synchronizován 

s původním hlasovým vzorkem a srovnán algoritmem PSQM na základě faktorů lidského 

vnímání (citlivost na kmitočet, hlasitost). Výsledek je hodnota PSQM určující „vnímání 

vzdálenosti“ mezi původním a přeneseným vzorkem. Přepočet na MOS se děje pomocí 

vhodného algoritmu. Nevýhodou je neschopnost pracovat se všemi faktory ovlivňující kvalitu 

řeči např. ztrátovostí (packet loss). [4] [16] 

Tato metoda byla rozšířena metodou PSQM+ a upravila nedostatky metody PSQM 

v oblasti časových poruch a ztrátovosti. Při nastání velké časové deformace výsledného signálu 

nebo větší ztrátovosti paket, poskytne metoda PSQM+ přesnější výsledné hodnoty. [4] [16] 

2.4.3 PESQ – Perceptual Evaluation of Speech Quality 

Objektivní metoda PESQ popsaná v doporučení ITU-T P.862. Primárně je určená pro 

stanovení kvality pro úzkopásmové telefonní signály. Takové, které jsou ovlivněny stavy: 

použití kodeků tvarového a netvarového průběhu, transkódování, chyby přenosového kanálu, 

šum způsobený přenosovým systémem, velikost vstupní úrovně signálu do kodéru a krátké či 

dlouhé časové poruchy. Je díky němu možné hodnocení nejen řečového kódování ale i end-to-

end měření (kvalita v celé síti mezi dvěma hovořícími). Ve svém rozšíření ITU-T P.862.2 se 

objevuje použití i pro wideband (širokopásmové) telefonní signály. PESQ vznikl kombinací 

algoritmů PSQM+ a PAMS. Nedostatkem PESQ algoritmu je jeho nepoužitelnost pro aplikace 

pracující v reálném čase, čímž nenahradil PSQM+. Pro správnou funkci modelu PESQ by měli 

vzorky obsahovat ze 40-80% řeč. Zbytek jsou pauzy jako při běžném telefonním hovoru. Ideální 

jsou vzorky o třech až čtyřech větách délky 8 sekund. Na vzorky by měl být aplikován patřičný 

filtr, který navodí správné frekvence a charakter telefonního hovoru. Volitelně lze aplikovat šum 

ještě před vstupem do sítě. [2] [4] [16] 
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Obrázek 2.3:  Blokové schéma metody PESQ 

Výpočet probíhá v několika krocích. Referenční i degradovaný vzorek jsou úrovňově 

vyrovnány a filtrovány. V dalším bloku dojde k časovému zarovnání. Dále jsou rozděleny do 

bloků a aplikována rychlé Fourierova transformace. Dále se provede „auditorní“ transformování 

jako u systému PAMS a PSQM. U systému PESQ je Auditorní transformace založena na 
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psychoakustickém modelu. Tento mapuje signály do přijímané hlasitosti a frekvenci 

napodobením klíčových parametrů lidského ucha. Odstraňuje nadbytečné a posluchačem 

neslyšitelné části. Poté je spočteno rušení v každém bloku z rozdílu hlasitostí referenčního 

a degradovaného vzorku. Kladný výsledek znamená přidán šumu během přenosu, záporný pak 

zeslabení signálu. Aplikováním maskovacího pole neboli asymetrického faktoru se eliminují 

změny působení kodeků při průchodu. Výsledek je průměr hodnot rušení a hodnot rušení 

s asymetrickým faktorem. Tato metoda je zobrazena na obrázku 2.3. Výsledná hodnota 

algoritmu PESQ koresponduje se stupnicí MOS v tabulce 2.1. [4] [16] 

Výstupem jsou tedy hodnoty PESQ-MOS. V doporučení ITU-T P.862.1 [8] je zavedena 

mapovací funkce a vzorec, která je již součástí stažitelného algoritmu. Mapovací funkce je 

zavedena z důvodu posunutí PESQ-MOS, které nabývá hodnot od -0,5 do 4,5 na standardní 

stupnici MOS. Provede převod z PESQ-MOS na MOS-LQO které nabývá již hodnot 1 až 5.  

2.4.4 POLQA – Perceptual Objective Listening Quality Analysis 

Jedná se o další generaci v testování kvality pro fixní, mobilní i IP telefony. POLQA je 

další z intrusivních metod standardizována ITU-T P.863 roku 2011 a je stále ve vývoji firmou 

OPTICON [28]. V září 2014 byla přijata verze 2.4 jako „POLQA 2015“. Ta zatím není veřejně 

k dispozici. Vývojový graf lze vidět na obrázku 2.2. Jedná se o vývoj a vylepšení algoritmu 

PESQ s předpokladem jeho nahrazení. Hlavním rozdílem je pásmo použití. POLQA využívá 

pásma WB s šířkou 7 kHz a SWB s šířkou 14 kHz [29]. Umí tedy zpracovat nahrávky 

ve vysoké kvalitě. Je zde přesně definováno jakých úrovní mají vzorky nabývat. Pro SWB to je 

73 dB a pro NB je to 79 dB. POLQA nejprve idealizuje originální vzorek (odstraněním ruchů 

a šumu) a srovnává s degradovaným vzorkem. Je zde taky vyřešena citlivost na rozdíl hodin 

u převodníků A/D a D/A. Největší změna je však ve výsledném rozsahu hodnot MOS. Pro SWB 

POLQA MOS nabývá hodnot v rozmezí 1 až 4,75, kdežto pro NB nabývá hodnot 1 až 4,5. Tyto 

je zakázáno slučovat. Pokud chceme srovnávat SWB sítě a NB sítě musíme vždy použít SWB 

verzi POLQA pro ohodnocení. Algoritmus POLQA lze vidět na obrázku 2.4. [4] [28] 
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Obrázek 2.4:  Algoritmus jádra POLQA 
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2.5 Neintrusivní metoda 

Neintrusivní metoda má k výpočtu kvality řeči k dispozici pouze degradovaný vzorek. 

To jí dává šanci nasazení v reálném čase, jako monitoringu kvality hovoru v síti. Avšak složitost 

výpočetního modelu pro tuto metodu je vyšší než u Intrusivních metod. Díky absenci 

originálního vzorku, je získaný výsledek kvality MOS pouze odhadovaný (MOS-LQE). Oproti 

Intrusivním metodám může vykazovat menší přesnost. Patří sem například metody 3SQM, 

INDM a CCI. [4] [5] 

 3SQM – Nejznámější Neitrusivní metoda popsaná v doporučení ITU-T P.563. Jsou zde 

vzaty v úvahu různé vlivy a deformace, které mohou působit na přenesený vzorek. I když 

výsledky této metody jsou odhadovány, jejich hodnoty můžeme zařadit do stupnice 

MOS-LQO jako u Intrusivních metod. Nevýhodou je použití pouze pro úzkopásmové 

telefonní aplikace. [4] [5] 

 

 INDM – Metoda popsaná v doporučení ITU-T P.561. Určující, které parametry je potřeba 

vyhodnotit v signálu po průchodu telekomunikačním řetězcem. Mezi ně patří SNR, 

řečová aktivita, úroveň signálu a echo. [4] [5] 

 

 CCI - Vydáno v doporučení ITU-T P.562. Uvádí, jak z uvedených parametrů (SNR, 

úroveň signálu, echo) lze vypočítat jeden výsledný parametr. Tento parametr poté 

koresponduje s predikovanou hodnotou MOS. [4] [5] 

2.6 Ztrátovost Paket – Packet Loss 

Ztrátovost paketů v síti může být značný problém a vést až ke snížení srozumitelnosti. 

Toto může být zapříčiněno několika důvody: 

 Nedostatečná kapacita linky. 

 Velké zpoždění paketu (paket dorazil pozdě). 

 Ztráty způsobené výpadky v síti. 

Při návrhu systému VoIP je nutné, aby se projektant ujistil, že IP síť určená pro přenos 

bude mít dostatečnou kapacitu pro obsloužení požadovaného počtu účastníků, tedy dostatečnou 

šířku pásma. Je nutné tedy vzít do úvahy ostatní aplikace využívající toto připojení. Pokud by 

docházelo k přetěžování sítě, síťové zařízení by byly nuceny začít pozdržovat pakety ve 

frontách či přistoupit k náhodnému zahazování paket. Tím by v důsledku ztrátovosti paket tedy 

došlo k degradaci kvality hovorů. Při připojení velké firemní pobočky je občas nutné pro 

obsluhu VoIP vyčlenit vlastní LAN síť. [2] [6] [23] [24] 

Pro příklad si představme, že máme síť s přenosovou kapacitou 100 Mbit/s. Každý 

z procházejících RTP paketů obsahuje 30 ms řeči, což je 24 bytů dat. Pomocí dalších hlaviček 

přenosových a zabezpečujících protokolů RTP, UDP, IP a Ethernetu je přidáno 78 Bytů zátěže. 

Ethernetový rámec má tedy celkovou velikost 102 Bytů a rozestup mezi jednotlivými rámci je 
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30 ms. Což při ideálních podmínkách linky 100 Mbit/s je počet kanálů omezen na 3676. 

Výsledek vychází z těchto rovnic: 

     
  

  
                 

   

 
        (2.1) 

Počet kanálů Ch můžeme vyjádřit jako podíl přenosové rychlosti  BW v bitech za 

sekundu a velikosti zátěže PS v bitech, vynásoben rozestupy mezi pakety. Po dosazení je to 

tedy:  

     
  

  
      

       

     
              (2.2) 

Pakety, které jsou ztraceny nebo zahozeny nejsou znovu odesílány ze zdroje, protože při 

čekání by byla porušena přirozená interakce komunikace. Ztrátovost se projeví ve sluchátku 

jako zapraskání či mezera. Lidský mozek dokáže tyto malé nedokonalosti zamaskovat. Pro 

zvýšení odolnosti proti ztrátám je nutné zvolit i použití vhodného kodeku. Ty pro zamaskování 

ztrát používají PLC algoritmy. Dále je klíčový druh ztrát. Ojedinělé ztráty je snadnější 

zamaskovat než jejich shluky. Shlukový charakter ztráty dostanou při dočasných přerušeních či 

poruchách na přenosové cestě či poruchách funkce síťových zařízení. Náhodný charakter je 

způsobený špatnou volbou obsluhy paketové fronty. Srozumitelná kvalita hovoru je do 2 až 3 % 

ztrátovosti. Ovšem při použití PLC lze u některých kodeků se dostat na hranici 5 až 10 %. 

Odolnost kodeků proti ztrátám je vyjádřena faktorem Bpl v doporučení ITU-T G.113. [2] [6] 

[23] [24] 

Pro bezproblémový přenos je nutné upřednostnění hlasového přenosu přes IP síť je 

důležité aplikovat QoS. Za pomocí označení paket s hlasovými daty a s užitím správné obsluhy 

paketové fronty lze upřednostnit, pozdržet či mu vyhradit určitou minimální šířku přenosové 

kapacity.  

2.7 Delay a Jitter 

 Zpoždění neboli Delay je v IP sítích složeno z více složek a ovlivněno více vlivy. Je to 

doba, která uplyne mezi okamžikem promluvení hovořícího a okamžikem vyslechnutí 

posluchačem. Největším zpožděním je přenos samotného paketu po fyzickém médiu. Vzniká na 

všech síťových zařízeních. Toto zpoždění s délkou trasy narůstá, v dnešní době optických 

a metalických páteřních sítí se rychlost signálu lze přirovnat k rychlosti světla. Každé síťové 

zařízení zkoumá jednotlivý paket jinak dlouho, záleží, jak hluboké zkoumání v rámci hlaviček 

je. K dosazení vysoké kvality hovoru by hodnota zpoždění neměla stoupnout nad 150 ms. 

Zpoždění, které naprosto ovlivňuje charakter hovoru a vytrácí se interaktivita je 400 ms. 

Zároveň by konstantní zpoždění při nasazení VoIP nemělo být vyšší než 250 ms. [2] [6] [23] 

[24] 

Dalším z faktorů ovlivňující kvalitu hovoru je Jitter, neboli variabilita zpoždění. Jedná 

se o rozptyl zpoždění, což ovlivňuje čas, mezi očekávanou a reálnou dobou přijetí paketu. Přijetí 

paketů může mít pouze tři průběhy. Paket přijde dle očekávání, paket přijde příliš brzy nebo 
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naopak příliš pozdě. Příklad Jitteru na rozestup mezi přijatými pakety je zobrazen na obrázku 

2.5.  

t1

t2

t3

t1+Δt1

t2+Δt2

t3+Δt3

Zdroj Cíl

tn

tn+Δtn

.

.
.

.

Spojení bez Jitteru

Δt1 = Δt2 = Δt3

t1

t2

t3

Přijetí dle očekávání

Příliš brzké přijetí

Příliš pozdní přijení

Zdroj Cíl

tn

.

.
.

.

Spojení s Jitterem

.

 

Obrázek 2.5:  Příklad projevu Jitteru mezi zdrojem a cílem 

Při snaze eliminovat vliv jitteru je na RTP pakety, obsahující hlasové data aplikován 

tzv. de-jitter buffer. Jeho úkolem je minimalizování vliv jitteru k zachování co největší 

interaktivity hovoru. Jde o vyrovnávací pamět, kde je paket pozdržen a podán k dekódování. 

Některé zařízení obsahují algoritmy natolik sofistikované, že dokážou řídit dobu potřebnou pro 

ponechání paketu v de-jitter bufferu. [2] [6] [23] [24] 

2.8 Echo 

Echo neboli odražení signálu zpět k hovořícímu. Tento problém se v případě přenosu 

pouze po IP síti neprojevuje. Pravděpodobnost připojení ostatních účastníků pomocí jiné 

technologie je velká. Z důvodu konvergence signálů mezi IP sítí a klasickou analogovou či 

digitální telefonní sítí dojde ke vzniku Echa. Tato ozvěna může na hovořícího působit dvěma 

způsoby. Prvním je vznik tzv. Sidetone jde o ztlumený mírně opožděný vlastní hlas hovořícího, 

který se vrací zpět do sluchátka. Pokud je tento zvuk opožděný do 20 ms a o intenzitě 25 dB 

z hlasu hovořícího, tak není v rozporu z konverzací, zvyšuje zážitek z hovoru a není vnímáno 

nepříjemně. V druhém případě a narůstajícím zpoždění nad 25 ms je toto však již vnímáno jako 

nepříjemná záležitost.  [2] [6] [23] [24] 

Echo je rozlišováno na akustické a hybridní. Akustické echo vniká jako částečný přenos 

signálu ze sluchátka do mikrofonu. Může dojít až k rozpískání. Většina telefonních přístrojů má 

již zabudovanou hardware či software ochranu. Hybridní echo vzniká na přechodech mezi 

analogovým a digitálním signálem. Z důvodu impedanční nevyváženosti mezi 2 a 4 drátovým 

vedením. Toto echo je silně vnímáno účastníkem IP telefonu avšak nikoliv účastníkem 

analogovým. Vzniká tedy u naslouchajícího, ale negativně se projevuje u hovořícího. Dle ITU-T 

G.168 se pro potlačení echa jsou použity potlačovače. [2] [6] [23] [24] 
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2.9 Kodeky v IP telefonii 

Kompresí jsou snižovány nároky hlasu na přenosový kanál. Frekvence, které lidské 

ucho nevnímá, jsou ořezány. Dle typu kodeku je signál komprimován a kódován, po průchodu 

sítí je opačným procesem restaurován do původní podoby. Specializace kodeků dnešní doby je 

dána jejich použitím. Odlišnosti mezi kodeky pro přenos hlasu a reprodukci hudby jsou zásadní. 

Výběr kodeku je ovlivněn místem a používaným jazykem. Asiaté mluví na vyšších frekvencích, 

a proto použijí jiný typ kodeku než Evropané. Při hovorech tak může docházet k transkódování. 

Kodeky můžeme dělit na NB, WB a SWB [29]. Kodeky pracují ve frekvenčních pásmech: 

300-3400 Hz = Narrowband (NB), 50-7000 Hz = Wideband (WB), 50-14000 Hz = Super 

Wideband (SWB). Kde WB a SWB je využíváno pro High-Definition audio. [2] [18] [24] [30] 

Zde uvádím pár příkladů kodeků: 

G.711 – Standard s šířkou pásma 3,1 kHz a vzorkovací frekvenci 8 kHz. Kvantuje 

vzorky na 8 bitů. Přenosová rychlost je tedy 64 kbit/s. Tento kodek je dělen na dva pod typy 

A-law a µ-law, pracující s metodou PCM. A-law je určen pro Evropu a Austrálii. Zde je využito 

všech 8 bitů pro přenos a pro signalizaci je vyhrazen zvláštní kanál (SSNo7, CAS či jiná 

signalizace). Pro Severní Ameriku a Japonsko je určen µ-law. Ten využívá pouze 7 bitů pro 

přenos a 1 bit pro signalizaci. V Evropě a Austrálii má tedy přenos vyšší kvalitu než stejný 

přenos v Severní Americe či Japonsku. Na rozhraních musí doházet k překódování. Typ kodeku 

je přenášen pomocí signalizace. [2] [18] [24] [30] 

G.723.1/MP-MLQ – Standard pro multimediální aplikace obsahující dva řečové 

kodéry. Jeden pracuje s přenosovou rychlostí 5,3 kbit/s, druhý s přenosovou rychlostí 6,4 kbit/s. 

Rozdíl spočívá v použití různých knihoven s jinými budícími posloupnostmi. Kódovací 

algoritmus označujeme jako MPEG-MLQ. Velikost rámce je 30 ms, zpoždění způsobené 

v důsledku překrytí rámce je 7,5 ms a celkové zpoždění kodéru je 67,5 ms. [2] [18] [24] [30] 

G.728/LD-CELP – Standard s přenosovou rychlostí 16 kbit/s. Je primárně určený pro 

videokonferenční systémy s nízkou přenosovou rychlostí. Všeobecně je považován jako kodér 

s vysokou kvalitou. [2] [18] [24] [30] 

G.729/CS-ACELP – Standard určený přednostně pro mobilní sítě. Kodér s nízkou 

přenosovou rychlostí 8 kbit/s. Velikost rámce je 10 ms což zajišťuje kompromis mezi kvalitou 

rekonstruovaného signálu a výpočetní složitostí algoritmu. Zpoždění v důsledku překrytí rámců 

je 5 ms, celkové potom 25 ms. [2] [18] [24] [30] 

2.10 E-model 

Tento matematický výpočetní model, který slouží k odhadnutí kvality navrhovaného 

systému, posuzuje kombinace vstupních parametrů a podá výsledek. Byl standardizován 

v doporučení ITU-T G.107 a je neustále vyvíjen, poslední revize z listopadu 2011. Poslední 

implementací do modelu je parametr jazyka IL. První plikaci provedli kolegové z Číny, pro 

český jazyk byla aplikace rozpracována v mé bakalářské práci [6]. Vytvořil jsem i statickou 
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aplikaci E-modelu se zakomponovaním parametru jazyka do výpočetní rovnice. Schéma 

referenčního E-modelu lze vidět na obrázku 2.6 a jednotlivé parametry lze nalézt v příloze A. 

 

Obrázek 2.6:  Referenční model spojení pro hodnocení E-modelem. [6]  

 

Hodnotícím prvkem je R faktor nabývající hodnot 0 až 100. Při použití vhodného 

kodeku je důležité, pro WB kodeky byla provedena korekce, aby R-faktor nepřekračoval 

hodnotu 100 [6]. R-faktor je založen na sčítání a odečítání jednotlivých faktorů, které ovlivňují 

celkovou kvalitu přeneseného vzorku. Rovnice R-faktoru je uvedena zde: 

                     (2.3) 

Rozsah kvality řeči dle vypočtené hodnoty R-faktoru je uveden v tabulce 2.4. Zároveň 

je v této tabulce uvedena adekvátní odhadovaná hodnota MOS přepočtená dle rovnice 2.4. 

 

        

                                                                                             

                                                

                                                                                          

  (2.4) 

Tabulka 2.4: Rozdělení R-faktoru dle kvality řeči 

Rozsah R faktoru Rozsah MOS 

MOSCQE 

Kvalita Hovoru Spokojenost uživatelů 

90 ≤ R < 100 > 4,3 Nejlepší (Bust) Velmi spokojení 

80 ≤ R < 90 4,0 - 4,3 Vysoká (High) Spokojení 

70 ≤ R < 80 3,6 - 4,0 Střední (Medium) Někteří uživatelé nespokojení 

60 ≤ R < 70 3,1 - 3,6 Nízká (Low) Mnoho uživatelů je nespokojených 

50 ≤ R < 60 2,6 - 3,1 Špatná (Poor) Skoro všichni jsou nespokojení 

 

Jednotlivé komponenty E-modelu stejně tak, jako i výpočetní rovnice nalezneme 

v doporučení ITU-T G.107. 
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Faktor Ro představuje poměr užitečného signálu a šumu, který se získá měřením 

celkového výkonu a měřením výkonu šumu bez užitečného signálu a zahrnuje i všechny zdroje 

šumu v místnosti mluvčího. [1] [4] [6] [19] 

Simultální faktor rušení Is zahrnuje všechny vlivy, které se vyskytují zároveň 

s hlasovým přenosem, tyto vlivy jsou neoddělitelně vázány k hovoru. Faktor rušení Is je 

rozdělen do třech specifických dílčích faktorů: 

                (2.5) 

I0Ir představuje snížení kvality způsobené příliš nízkými hodnotami celkové míry 

hlasitosti. Ist představuje vliv místní vazby, ve kterém se projeví neoptimální nastavení, které je 

odvozeno od parametru STMR prezentujícího míru potlačení vlastního hovoru. Iq představuje 

kvantizační šum. [1] [4] [6] [19] 

 

Faktor zpoždění ID představuje veškeré vlivy způsobené zpožděním a je rozdělen do 

třech podfaktorů Idte, Idle a Idd, výsledný faktor zpoždění je dán jejich součtem v rovnici (2.6). 

 

                  (2.6) 

  

Faktor Idte  nám poskytne odhad zhoršení způsobené vlivem echa. Pro hodnoty T < 1 ms 

by echo mělo být považováno za potlačené, tzn. Idte = 0. Faktor Idle představuje zhoršení echem 

posluchače. Faktor Idd představuje zhoršení způsobené příliš dlouhým absolutním zpoždění Ta 

(od úst k uchu, vypočítá průměr Ta). Ta se vyskytuje i u ideálně potlačeného echa. Pro 

Ta < 100 ms se uvádí Idd  = 0. [1] [4] [6] [19] 

 

Faktor Ie-eff je skutečný faktor zhoršení zařízení, který je odolný proti ztrátám a počítá 

s odolností kodeku Bpl (Packet-loss Robustness Factor), zobrazeného v tabulce 2.5. [1] [4] [6] 

[19] 

Tabulka 2.5: Hodnoty Bpl  

Kodek 

 

Ie t [ms] Bpl 

G.723.1 MP-MLQ 15 30 16,1 

G.729 10 20 19 

GSM EFR 5 20 10 

G.711 – bez PLC 0 10 4,3 

G.711 – s PLC 0 10 25,1 

 

Výpočet je následující: 

                   
   

   

      
    

 (2.7) 

Ppl je pravděpodobnost ztráty v procentech a vypočteme ho z následujícího vzorce: 
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         (2.8) 

BurtstR vyjadřuje, zda ztráty jsou ve shlucích BurtstR > 1 anebo jsou náhodné 

BurstR = 1. Jde o poměr délky shluku ztrát k průměrné délce shluku vyskytujícího se v síti při 

náhodných ztrátách. BurstR se může vyjádřit pomocí Gilbert-Elliotova modelu, markovského 

modelu se dvěma stavy. [1] [4] 

 

Obrázek 2.7:  Gilbert-Elliotův model 

Gilbert-Elliotův model s dvěma stavy, jak můžeme vidět na obrázku 2.7. Jeden je stav 

bez ztráty (Good) a druhý se ztrátou (Bad). V každém kroku může ve stavu setrvat anebo mezi 

stavy přejít. Pravděpodobnost přechodu ze stavu Good na Bad si označíme jako P1 

a pravděpodobnost přechodu zpět jako P2. Potom se BurstR vypočte z následujícího vzorce: 

        
 

     
 

   

      
 

  
   

   

  
 (2.9) 

Faktor zvýhodnění A nevztahuje se k žádnému z ostatních přenosových parametrů. 

Pouze zvýhodňuje určité typy terminálů. Pouze u takových, které svých charakterem mají vliv 

na vynaložené úsilí porozumění při jejich použití. Hodnoty zde uvedené v Tabulce 2.6 jsou 

pouze orientační. 

Faktor zvýhodnění nebyl dosud zcela vyjasněn a nejsou známé jeho exaktní hodnoty, 

které by se měly používat. Očekává se, že faktor závisí na charakteru komunikace 

a v doporučení ITU-T G.107 se konstatuje, že hodnoty mohou být různé pro odlišné skupiny 

uživatelů a budou vyjasněny později. [1] [4] [6] [18] 

Tabulka 2.6: Orientační parametry A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační Systém A 

Konvenční terminály (pevné telefony) 0 

Mobilní terminály v buňkových sítích v budově (DECT) 5 

Mobilní terminály v geografické oblasti (GSM) 10 

Terminály v těžce dostupných oblastech (satelitní spojení) 20 
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3 Experimenty a měření kvality řeči při použití 

zabezpečených médií 

Praktická část této práce je věnována experimentům, ve kterých jsem posuzoval vliv 

zabezpečení přenosového média na kvalitu řeči. Pro ten to experiment bylo vytvořeno 

experimentální pracoviště s využitím operačního systému LINUX, software Asterisk a tc qdisc. 

Měření na tomto pracovišti bylo automatizováno pomocí Bash skriptu. Jednotlivé měření bylo 

ihned vyhodnoceno pomocí metody PESQ, která je volně dostupná v doporučení ITU-T P.862. 

Výsledky této metody MOS-LQO byly uloženy do textových souborů. Při celém měření byla 

použita nahrávka v anglickém jazyce [41] a zároveň použit kodek G.711 a-law. Postupně bylo 

provedeno měření při stanovené přenosové rychlosti jednoho kanálu bez zabezpečení RTP 

a s danými typy zabezpečení. K zabezpečení kanálu bylo použito SRTP [3], TLS pomocí 

OpenVPN [35] a IPSec pomocí StrongSWAN [32]. Měření bylo ve stanoveném rozsahu 

k danému typu zabezpečení a pro vyloučení chyby měření opakováno 25 krát pro každý měřený 

rozsah. Vyhodnocení proběhlo statistickými metodami za pomocí programu Excel, Statgraphic 

a Matlab. Výsledky následně srovnány do grafů. Jednotlivé nastavení a postupy měření, jakož 

i zdrojové kódy jsou k nalezení v příloze na CD. 

3.1 Návrh experimentálního pracoviště 

Jedním z požadavků na realizaci tohoto pracoviště, byla možnost vzdáleného připojení 

a možnost s možností kdykoliv pracovat. Proto bylo rozhodnuto realizovat toto pracoviště 

pomocí virtuálních strojů, dále je zkráceně uváděno jen VS. Na katedrálním serveru 

s přístupovou adresou 158.196.244.132 mi byly spuštěny dva stroje. Oba stroje byly 

propojeny do vnitřní sítě přes virtuální switch s adresami pro VS1: 10.0.0.100 a pro VS2: 

10.0.0.102. Topologii pracoviště je zobrazena na obrázku 3.1. 

SW - Switch

Lokální stroj

fecu@158.196.

244.132:65022

Eth0 10.0.0.102

fecu@158.196.

244.132:65024

Eth0 10.0.0.100
VPN 

koncentrátor 

VŠB

VS1: Ubuntu 

14.04, 

Asterisk 11.4, 

Bash skript

Ubuntu 14.04, 

VPN klient

VS2: Ubuntu 14.04, 

Asterisk 11.4

 

Obrázek 3.1:  Topologie experimentálního měřícího pracoviště 

Pro připojení do vzdálené sítě VŠB je ideální využít VPN klienta. Já jsem použil Cisco 

AnyConnect. Navázal jsem spojení s VPN koncentrátorem na adrese vpn.vsb.cz, kde jsem 

provedl výběr skupiny VSB a poté provedl autentizaci pomocí školního loginu a hesla. Došlo 
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k spojení se školní sítí. Teď jsem se mohl ze svého lokálního stroje vzdáleně připojit na 

jednotlivé virtuální stroje na adrese 158.196.244.132 a příslušném portu. Spojení a práce 

je realizována v příkazové řádce terminálu. Každé spojení vyžaduje práci ve vlastním terminálu. 

Na lokálním stroji se přihlásím jako superuser neboli root pomocí příkazu: 

su 

Password: ***** 

Zadáním příslušného root hesla na daném lokálním stroji. Spojení mezi oběma stroji je 

realizováno díky SSH s pomocí příkazu pro VS1: 

ssh fecu@158.196.244.132 –p 65022 

Password: ***** 

a pro VS2 

ssh fecu@158.196.244.132 –p 65024 

Password: ***** 

Tímto jsem propojil lokální stroj s oběma stroji virtuálními a mohl pokračovat 

v instalaci. Nejdříve jsem se přepnul do role superuser a provedl update systému příkazy:  

sudo –i 

Password: ***** 

apt-get update 

3.2 Asterisk a jeho instalace 

K realizaci hovorů a jedním z hlavních prvků celého pracoviště je open source software 

Asterisk [3]. Jedná se o privátní pobočkovou ústřednu PBX (Private Branch Exchange). 

Nespornou výhodou tohoto software je dynamické přidělení linek bez nutné pevné rezervace. 

Toto řešení hlavně ocení firmy, kde je tak možné využití stávající IP sítě jak pro data, tak pro 

hlas.  

 Pokud se nacházíme stále v terminálu našeho virtuálního stroje, můžeme přejít 

k instalaci Asterisku pomocí příkazu: 

apt-get install asterisk 

Po úspěšné instalaci provedu spuštění Asterisku pomocí příkazů: 

asterisk 

asterisk –rvvv 

Tyto příkazy spustí do jeho CLI. Opustit cli lze příkazem exit. Takto nainstalovaný 

Asterisk je ve verzi 11.7, která je velmi stabilní a pro účely našeho experimentu vyhovuje. 

Instalaci je provedena na obou virtuálních strojích. Takto nainstalované Asterisky je nutno pro 

správnou funkci nastavit a navzájem propojit mezi sebou pro účel tohoto testování. Jde 

mailto:fecu@158.196.244.132
mailto:fecu@158.196.244.132
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o vytvoření SIP peers a Dialplanu. V tom to testování využiju Asterisk jako automat pro 

generování a záznam hovorů, čehož docílím pomocí funkce Monitor() a Playback(). 

3.3 Konfigurace SIP Peers 

Po instalaci Asterisku lze nalézt konfigurační soubory v adresáři /etc/asterisk . 

Pro správnou komunikaci je nutné vytvořit, konfigurovat a registrovat uživatele. To lze provést 

v souboru sip.conf. Pro přístup do souboru jsem se rozhodl, používat textový editor vim. 

Do souboru tedy vstoupím, pomocí příkazu vim sip.conf na VS1 i VS2. Zde pak provedu 

vymazání defaultního nastavení a vložím svou konfiguraci.  

 

sip.conf pro VS1: 

[general] 

 

port=5060 

disallow=all 

allow=alaw 

dtmfmode=rfc2833 

transport=udp 

 

register=>server2:trunk@10.0.0.

102:5060/server2 

 

[server1] 

 

type=friend 

host=dynamic 

trunk=yes 

username=server2 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no ;yes 

 

sip.conf pro VS2: 

[general] 

 

port=5060 

disallow=all 

allow=alaw 

dtmfmode=rfc2833 

transport=udp 

 

register=>server1:trunk@10.0.0.

100:5060/server1 

 

[server2] 

 

type=friend 

host=dynamic 

trunk=yes 

username=server1 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no ;yes 

 

V části souboru [general] dochází k specifikaci portu 5060, zakázat všechny kodeky 

a povolit pouze G.711 a-law, nastavení DTMF volby a povolení transportu přes protokol UDP 

pro komunikaci prostřednictvím RTP a SRTP protokolů. V části [server] se vždy jedná 

o nastavení proti strany uživatele. Specifikace typu uživatele Friend znamená, že uživatel může 

přijímat i uskutečňovat hovory. Dynamický host pak, že se lze registrovat z jakékoliv IP adresy. 

Registrace však musí proběhnout před sestavením hovoru. Povolení trunk módu. Uvedení 

uživatelského jména protistrany. Povolení qualify pak znamená, že v daném intervalu bude 

obnovována registrace a kontrola dostupnosti klienta pomocí SIP OPTIONS. Dále je nutné 

stanovit heslo a context v dialplanu pro příchozí hovory. Posledním je políčko encryption. Toto 

je velmi důležité jedná se totiž o zapnutí šifrovaného přenosu médií z RTP na SRTP (k zajištění 
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integrity dat, ochraně proti přeposlání a ověření autenticity atd.). Tato funkce byla integrována 

do Asterisku od verze 1.8. Po dokončení editace konfiguračního souboru se opět přepneme do 

Asterisk CLI za pomocí příkazu: asterisk –rvvv kde příkazem sip reload nahrajeme 

novou konfiguraci. Toto je nutné provést na obou strojích. Kontrolu nastavených uživatelů lze 

provést výpisem sip show peers. [3] 

3.4 Konfigrace Dialplanu 

Tato část software Asterisku patří vůbec k nejdůležitějším. Soubor nalezneme v adresáři 

/etc/asterisk pod názvem extensions.conf. Dialplan slouží k definici, jaké operace 

proběhnou po vytočení daného čísla. Koncepce jednotlivé operace je následující: 

exten=> number,priority,application([parameter[,parameter2...]]) 

Po vytočení daného čísla se provede příkaz dle zadané priority s danými parametry. 

Obvykle další příkaz v pořadí je ve tvaru 

same=>n,application([parameter[,parameter2…]]) 

kdy je část k vytočení čísla je nahrazena slovem same a písmeno n určí prioritu vždy 

o jedno číslo vyšší než u předchozího příkazu. V tomto nastavení na obou strojích jsem použil 

kontext [local] ale v každém najdeme něco jiného. Na VS1 je číslo 2000, které slouží 

k vytvoření a ukončení spojení mezi VS1 a VS2 prostřednictvím SIP trunku. Díky příkazům 

Dial() a Hangup(). Dále jsou v tomto kontextu vytáčena čísla od 100 a výš. Každé číslo 

reprezentuje jeden řečový vzorek. Pro účel tohoto experimentu je řečový vzorek, nahrávka 

totožná pro každý sestavený hovor. Při tomto experimentu je nastaveno vytáčení až do počtu 75 

simultánně sestavených hovorů, čili do čísla 174. Po započnutí experimentu je vytočeno jako 

první číslo 100 kdy hovor je příkazem Answer() vyzvednut. Potom se díky příkazu Monitor() 

zaznamená, příchozí i odchozí komunikace. Pro správnou funkci je v parametrech uveden 

formát nahrávky a očíslování. Je nutné, aby číslo souhlasilo s číslem vytáčeného hovoru, 

z důvodu dalšího zpracování. Tyto záznamy jsou ukládány ve formátu out-nazev.wav pro 

odchozí hovor a in-nazev.wav pro příchozí hovor do adresáře 

/var/spool/asterisk/monitor. Pro takovýto záznam je třeba ale přehrát daný řečový 

vzorek. Pomocí příkazu Playback()dojde k přehrání testovaného vzorku. Cestu k zadanému 

vzorku spolu s formátem zadáme v parametru. Do příkazu Playback()jsem zavedl nahrávku 

formátu wav se vzorkovací frekvencí 8 kHz. Protože je pro účely mého testování použita 

identická nahrávka, je cesta k souboru u všech hovorů identická. Po dokončení přehrání 

příchozího hovoru se spojení ukončí. Pro ukázku zde uvádím část souboru 

extensions.conf z VS1. [3] 

[local] 

 

exten=>2000,1,Dial(SIP/server1/${EXTEN})  

 

 

exten=>100,1,Answer() 
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 same=>n,Monitor(wav,M100) 

 same=>n,Playback(/home/fecu/test/M100) 

 same=>n,Hangup() 

 

 

exten=>101,1,Answer() 

 same=>n,Monitor(wav,M101) 

 same=>n,Playback(/home/fecu/test/M100) 

 same=>n,Hangup() 

 

Dialplan na VS2 obsahuje také kontext [local], který najdeme ve stejném souboru 

i adresáři. Tento kontext zajišťuje, že příchozí hovor z čísla 2000 bude vyzvednut příkazem 

Answer(). Příkaz Echo() zajišťuje odeslání příchozího hovoru slyšitelném v imaginárním 

sluchátku na VS2 zpět do imaginárního sluchátka na straně VS1. Hovor je ukončen příkazem 

Hangup()po dokončení přehrávání vzorku. Zde uvedu nastavení extensions.conf pro VS2: 

[local] 

 

exten=>2000,1,Answer() 

 same=>n,Echo() 

 same=>n,Hangup() 

 

Po provedení konfigurace souboru extensions.conf na obou VS následuje aktualizace 

v prostředí Asterisku. Přihlášením do CLI a zadáním příkazu dialplan reload bude daný 

dialplan načten a bude s ním pracováno. Pro výpis daného dialplanu slouzží příkaz dialplan 

show.  

Tuto provedenou konfiguraci mohu ověřit pomocí zkušebního hovoru. Ten povedu 

z konzole CLI pomocí příkazu: 

originate local/100@local extension 2000@local 

Ukázka záznamu hovoru je na obrázku 3.2 

 

Obrázek 3.2:  Zaznamenaný průběh hovoru mezi oběma servery Asterisk 



 

Experimenty a měření kvality řeči při použití zabezpečených médií 

- 36 - 

 

3.5 Omezení šířky přenosového pásma 

Pro účel mého experimentu bylo nutné stanovit šířku pásma přenosového kanálu. 

Rozhodl jsem se tedy, omezit rychlost odchozího rozhraní na obou VS. Zvolil jsem výstupní  

přenosovou rychlost pro daný přenosový kanál 5 Mbit/s. Pro omezení rychlosti jsem zvolil 

v prostředí Linux síťový emulátor tc neboli traffic control.  

Emulace je založena na řízení paketu na daném rozhraní. V mém případě jde o výstupní 

rozhraní eth0 obou VS. Pakety jsou vloženy do Network Interface Card (NIC) a kde byl 

vložený do fronty a je klasifikován. Dále může být pakety manipulováno pomocí nástroje 

NETEM a tím ovlivnit zpoždění, ztrátovost a další. Po této možné manipulaci je paket vložen 

do další fronty odchozího rozhraní síťové karty. Pro omezení jsem zvolil HTB - Hierarchical 

Token Bucket. Výborně slouží k omezení šířky pásma svěřeného výstupního kanálu. Používá 

jedno fyzické spojení k simulaci až několika logických linek, kde každé je vyhrazena daná 

rychlost. Kde každá z linek může být přidělen jiný druh provozu. Já jsem se rozhodl fyzicky 

přidělený kanál omezit pouze jednou logickou linkou. Rychlost byla omezena na 5 Mbit/s 

a zpoždění bylo nastaveno na 0 ms. Zde uvedu ukázku konfigurace: 

tc qdisc add dev eth0 handle 1: root htb default 11 

tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 5Mbit 

tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 5Mbit 

tc qdisc add dev eth0 parent 1:11 handle 10: netem delay 0ms 

 

Ověření rychlosti bylo provedeno pomocí kopírování připraveného souboru. Dosažená 

přenosová rychlost odpovídá omezení na 5Mbit/s, jak lze vidět na obrázku 3.3. 

 

Obrázek 3.3:  Omezení přenosové rychlosti mezi Virtuálními stroji 

3.6 Instalace hodnotícího modelu PESQ 

Pro vyhodnocení výsledů měření jsem zvolil algoritmus PESQ, jehož zdrojový kód je 

volně dostupný z doporučení ITU-T P.862 [7]. Tento algoritmus si tedy stáhneme z oficiálních 

stránek ITU-T a dekomprimujeme obsah staženého adresáře. Poté pouze využijeme adresář 

source, která jak už název napovídá, obsahuje příslušné zdrojové a hlavičkové soubory. Tento 

adresář je nutné přenést na VS1. Pomocí příkazu z umístění na lokálním stroji: 

scp -r /home/radim-laptop/Downloads/source fecu@10.0.0.100:/var/

spool/asterisk/monitor/source 

To by ovšem nestačilo. Je nutné v tomto adresáři vytvořit spustitelný binární soubor. 

Toho docílíme pomocí příkazu: 

gcc -o pesq *.c –lm 
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Po kompilaci je vytvořen soubor pesq. Tento soubor musí spouštěn z adresáře 

s dostupností příslušných vstupních a výstupních vzorků. Dostaneme se do něj příkazem: 

cd /var/spol/asterisk/monitor  

Příkaz pro zpuštění musí obsahovat příslušnou cestu k binárnímu souboru pesq. Také 

je nutné zvolit, zda model PESQ má hodnotit vzorky o vzorkovací frekvenci 8 kHz či 16 kHz. 

V neposlední řadě je uveden název referenčního a degradovaného vzorku pro hodnocení.  

/var/spol/asterisk/monitor/source/pesq +8000 M100-out.wav M

100-in.wav 

Při spuštění modelu bude v okně terminálu viditelný průběh a výsledek hodnocení 

MOS-LQO. Ukázka z hodnotícího modelu je na obrázku 3.4 

 

Obrázek 3.4:  Průběh výsledku z hodnotícího modelu PESQ 

 

Jednotlivé výsledky jsou defaultně uloženy v textovém souboru 

pesq_results.txt, který se automaticky vytvoří v adresáři hodnocených vzorků. 

3.7 Automatizovaná funkčnost pracoviště 

Koncepce měření na tomto pracovišti spočívá v simultánním vytvoření hovorů, pro 

naplnění stanovené šířky pásma a tím jejího vytížení tokem paketu. Každý uskutečněný hovor 

vytvořil vstupní a výstupní řečový vzorek, které se dále zpracovali. Bylo nutné je zavést do 

modelu PESQ pro vyhodnocení. Proto jsem vytvořil spustitelný skript, který všechny tyto akce 

automatizuje. Skript je napsán v jazyce Bash a obsahuje množství cyklů for a také podmínek 

if. Celý skript je dostupný na přiloženém CD. Skript byl vložen do adresáře monitor 

z důvodu přístupu k hodnoceným souborům algoritmem PESQ. Skript je spustitelný soubor 

s koncovkou .sh kde vždy první řádek ve skriptu je #!/bin/bash. Pro bezproblémové 

spuštění je třeba přidělit příslušná práva pomocí chmod 777 skript.sh. Pro zpuštění 

skriptu slouží příkaz ./skript.sh. Skript je čten po řádcích a vykonáván.  

V první části skriptu je vytvořen cyklus, který vždy na začátku dle svého čísla vytvoří 

novou složku s tímto číslem. Dále v tomto cyklu je vnořen cyklus pro opakování měření. 
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V tomto cyklu jsou vloženy podmínky pro každé jedno měření. Kdy po splnění podmínky, která 

porovnává číslo vytvořené složky, aby souhlasilo s číslem měření. Tyto čísla jsou zásadní 

a určují počet vytočených hovorů. Při splnění podmínky se tedy provede cyklus pro jedno dané 

měření. Kdy jsou vytočena čísla začínající 100 až např. po 159, tímto je vytočeno 60 hovorů 

najednou. To je provedeno pomocí příkazu echo `asterisk -rx "originate 

local/$j@local extension 2000@local"`. Tím je dle daného nastavení Asterisku 

proveden daný počet hovorů kde v každém vytvořena originální a degradovaná nahrávka. Po 

dobu uskutečnění hovorů je skript pozastaven „uspán“ na 32 sekund příkazem sleep 32. Poté 

pokračuje v provádění operací. Dalším krokem je cyklus pro výpočet stupně degradace. Zde 

nastupuje model PESQ příkazem /var/spool/asterisk/monitor/source/pesq 

+8000 M$j-out.wav M$j-in.wav , kde předaná proměnná j slouží k načtení 

aktuálního čísla cyklu a tím zároveň příslušné dvojice nahrávek. Pro správné vyhodnocení je 

pomocí sleep skript o 1 sekundu pozdržen než pokračuje s další nahrávkou. Výsledky se 

vypisují postupně do souboru pesq_results.txt. po dokončení cyklu se pomocí příkazu 

chmod 777 pesq_results.txt přidělí dané práva k manipulaci. Soubor se poté přesune 

do správné složky dle proměnné a, kterou určuje počet hovorů. Zároveň se přejmenuje 

s číselným indexem dle proměnné i, která představuje dané opakování měření. 

mv /var/spool/asterisk/monitor/pesq_results.txt /var/spool/

asterisk/monitor/MOS-H$a/MOS$i.txt  

Po celkovém vyhodnocení se opakuje dané měření nebo se přejde na další sadu. Po 

vykonání všech měření se skript ukončí. Pro ukázku je zde část vývojového diagramu na 

obrázku 3.5. 

Start

for a in 55 ... 75 do
mkdir MOS-H$a

chmod 777 MOS-H$a

for i in 1 ... 25 do

if a = 55

for j in 100 ... 154 do

echo "Volam cislo $j"

echo `asterisk -rx "originate local/$j@local 

extension 2000@local"`

for j in 100 ... 154 do
/var/spool/asterisk/monitor/source/pesq 

+8000 M$j-out.wav M$j-in.wav

elif a = 75

STOP

 

Obrázek 3.5:  Část vývojového diagramu skript.sh pro automatizované měření 

Jak bylo již několikrát řečeno, výsledky jsou uloženy do textového souboru. Jeho obsah 

je automaticky vytvořen hodnotícím modelem a náhled je na obrázku 3.6 
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Obrázek 3.6:  Výsledky měření hodnotícího modelu PESQ v textovém souboru 

Řečový vzorek pro tento test byl získán z databáze. A byl upraven pro potřebu tohoto 

experimentu. Vzorek je dostupný na přiloženém CD. 

3.8 Měření RTP přenosu dat 

Toto měření bylo zvoleno jako základní typ. Přenos prostřednictvím RTP není nijak 

zabezpečen. Jedná se tedy o zranitelné spojení, které mi však poskytlo své výsledky jako 

referenci pro další měření. Pro toto měření je nastavení Asterisku stejné, jako je popsáno 

v podkapitolách výše. Měření je realizováno dle principu výše popsaného skriptu. Při tomto 

měření byly generovány hovory od počtu 55 do počtu 75. K těmto číslům jsem dospěl po 

matematickém propočtu, kdy jsem si kladl otázku: „Jaký je počet hovorů pomocí RTP, kterým 

bude vytížen kanál o rychlosti 5Mbit/s“? Zde jsem použil výpočet stanovující náročnost na 

datový přenos jednoho hovoru pomocí RTP za použití kodeku G.711 a-law. Principem výpočtu 

je sečtení velikosti hlaviček jednotlivých částí viz rovnice 3.1 až 3.6 [37] [38]. Do výpočtů 

nebyla zahrnuta mezi rámcová pauza (InterGap 802.3) [42], jejíž velikost se mění s použitým 

přenosovým médiem. Pro 100GBASE-ER4 je to 1 B, přes 8 B u 1000BASE-X až 

k proměnlivému počtu u 100BASE-Tx. Z důvodu použití virtuálních strojů. 

                                                                    (3.1) 

Po dosazení:  

                                              (3.2) 

Dále je nutné vypočítat počet paket za sekundu: 

     
                       

                            
 

      

     
 

     

    
    (3.3) 

Pro finální výpočet je nutné vyjádřit velikost paketu v bitech: 

                                       (3.4) 

Šířka pásma pro jeden hovor: 

                                                    (3.5) 

Velikost přenosového kanálu byla stanovena na 5Mbit/s, která byla ověřena měřením 

a reálně určena 627,6 kByte/s. Výběr počtu hovorů byl stanoven tak, aby bylo jasně patrné, kdy 

množství hovorů zaplní přenosové pásmo a tím dojde ke snížení výsledné kvality hovoru. 

Výpočet pro stanovení šířky pásma pro např. 55 hovoru je následovný: 

      
                

 
 

       

 
               (3.6) 
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Naplnění přiděleného přenosového kanálu teoreticky dojde při počtu 56 hovorů 

(632,8 kByte/s). K jasnému překročení pak při 57 hovorech (644,1 kByte/s), kde by již měla 

projevit u hovorů snížená kvalita MOS. 

Pro kontrolu, že se opravdu jedná o RTP spojení jsem odchytil část provozu pomocí 

nástroje TCP Dump na VS1 píkazem: tcpdump -i eth0 -tttt -n -w RTP.pcap 

Ten po stáhnutí na lokální stroj bylo možné analyzovat pomocí grafického programu 

Wireshark. Na obrázku 3.7 je ukázka zachycené části provozu mezi oběma VS. 

 

Obrázek 3.7:  Záznam zachycené komunikace SIP, RTP mezi VS1 a VS2 

Jak je patrné na obrázku 3.7 Wireshark nezapočítává, 4 B patřící Frame Check 

Sequence z Ethernetové hlavičky. Při tomto měření bylo provedeno pro každou sadu hovorů 25 

opakování, aby byla vyloučena chyba měření. Měření bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky 

vyneseny do grafu.  

3.9 Vyhodnocení RTP přenosu dat 

Naměřené hodnoty RTP bylo nutné statisticky vyhodnotit a výsledky poté vynést do 

grafů. Veškeré hodnoty získané měřením byly sjednoceny do jednoho souboru podle počtu 

uskutečněných hovorů. Tento soubor dostupný na přiloženém CD. Pro vyhodnocení byl použit 

statistický program Statgraphics Centurion XVI, Matlab a Excel. Datový soubor byl vložen do 

programu Statgraphic k další analýze. Aplikoval jsem statistické metody a testy pro určení zdali 

data souboru pochází z normálního rozdělení a také zda má datový výběr shodné rozptyly.   

3.9.1 Testovaní normality datového souboru pro RTP 

Ve Statgraphicu otevřeme záložku Describe -> Distribution Fitting -> 

Fitting Uncensored data. Vybereme datový sloupec, který chceme zkoumat 

a potvrdíme. Vybereme Test of Normality. Pravým tlačítkem u jednotlivého testu, dále volíme 

možnost Pane Options, kde je možné si vybrat typ testu. Pro test Normality je to Chi-Square 

nebo Shapiro-Wilk-W test. Takto provedeme pro všechny datové sloupce. Pokud u testu 

Normality je výsledná hodnota P-value menší nebo rovna 0,05, tak datový výběr pochází 

z normálního rozložení.  

V této práci je použito k testování normality Shapiro-Wilk-W testu [21], který vychází 

z rovnice 3.7: 

     
     

  
                   

 

          
   

 (3.7) 
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kde : n je rozsah výběru, x(i) je i-tá pořádková statistika (indexy jsou v závorkách), tedy 

i-té nejmenší čislo ve výběru. an,i jsou tabelované konstanty závislé na rozsahu výběru, kn je 

počet konstant an,i závislý na rozsahu výběru dle rovnice 3.8: 

     

 

 
           

   

 
            

  (3.8) 

   je aritmetický průměr výběru.  

Hodnota W je ve své podstatě korelační koeficient, který nám říká, jak těsně naše data 

korelují s křivkou normálního rozdělení.  

Hypotézu H0 zamítáme na hladině významnosti α, když  

         

kde CWn,α jsou tabelované kritické hodnoty. V opačném případě ji nemůžeme 

zamítnout. [20] [21] 

Výsledky testu normality za použití Shapiro-Wilk-W testu jsou na obrazcích 3.8, 3.9  

a také v tabulce 3.1 a 3.2. 

Tabulka 3.1: Nesetřízený datový soubor 

 

 

Tabulka 3.2: Test normality pro 59 hovoru RTP 

 

 

 

Obrázek 3.8:  Výčet četností hodnot MOS pro 59 hovorů RTP 

Rozložení Průměr Standardní odchylka Počet hodnot Rozptyl hodnot 

Normální 4,04619 0,157448 1455 

 

od 3,56 do 4,237 

 

 

 

Test Statistic P-Value 

Shapiro-Wilk W 0,886248 0,0 
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Obrázek 3.9:  Křivka hustoty rozdělení MOS pro 59 hvoroů RTP 

Kompletní výsledky testů jsou dostupné na přiloženém CD. 

3.9.2 Exploratorní analýza RTP 

Neboli One-variable Analysis, touto analýzou zjistíme všechny potřebné údaje 

o datovém souboru. Jedná se o tzv. Exploratorní analýzu. Výsledkem jsou data jako: průměr, 

medián, horní a dolní kvartil, směrodatné odchylky, IQR, MAD, minimum a maximum. Tyto 

jednotlivé výsledky pomohou v další analýze. Výstupem této analýzy je nejčastěji krabicový 

graf, který všechny tyto výsledky obsahuje jeho příklad s popisem je na obrázku 3.10. 

 

Obrázek 3.10:  Popis krabicového grafu, použit s laskavým svolením autorky [20]  

Další výstup může být graf rozložení jednotlivých hodnot. Jako ukázka z této části 

analýzy slouží obrázky 3.11 a 3.12. V tabulce 3.3. jsou uvedeny výsledky Exploratorní analýzy 

soubou dat pro 59 hovorů RTP. 
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Tabulka 3.3: Výsledky Exprolatorní analýzy datového souboru pro 59 hovorů RTP 

 

 

Obrázek 3.11:  Krabicový graf pro 59 RTP hovorů s odlehlým pozorováním 

 

Obrázek 3.12:  Rozložení četnosti pro 59 RTP hovorů s odlehlým pozorováním 

Jak je patrné na obrázku 3.11 nachází se jednotlivé body vně krabicového grafu. Tyto 

body jsou odlehlými pozorováními, která vznikla při měření. Obrázek 3.12 zobrazuje rozožení 

četností jednotlivých hodnot MOS. Rozhodl jsem se pro eliminování těchto odlehlých 

pozorování v celém datovém souboru. Jako metodu pro eliminaci jsem zvolil metodu Vnitřních 

hradeb. [20] 

Počet 1455 Standardní chyba 0,00412768 Dolní  kvartil 3,923 

Průměr 4,046 MAD 0,126 Horní kvartil 4,19 

Medián 4,077 Minimum 3,56 Interkvartilový rozptyl 0,267 

Standardní 

odchylka 

0,158 Maximum 4,237 Šikmost -0,616 

Variační koeficient 3,891% Rozsah 0,677 Špičatost -0,768 
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3.9.3 Odstranění odlehlých pozorování RTP 

Jak už jsem předeslal,  byla použita metoda Vnitřních hradeb. Za odlehlé pozorování lze 

považovat takovou hodnotu  i, která je od dolního, resp. horního kvartilu vzdálená více než 1,5 

násobek interkvartilového rozpětí. 

                                                     (3.7) 

Kde:  i je odlehlým pozorováním,  0,25 je dolní kvartil,  0,75 je dolní kvartil a IQR je 

interkvartilový rozdíl, tedy rozdíl mezi  0,75 a  0,25. Rovnici 3.7 pro výpočet jsem vložil 

do Matlabu a vypočetl pro každou analýzu s daným počtem hovorů. Získal jsem tedy pro 

každou analýzu hodnoty  i  jak pro horní hranici, tak spodní hranici. Kdy za hodnoty za touto 

hranicí jsou již odlehlým pozorováním. Z větší části bylo ovšem možné odstranit odlehlé 

pozorování pouze pod spodní hranicí, a to jen u několika datových výběrů. Bylo to z důvodu, že 

 i se stalo buď příliš vysokým anebo záporným číslem. Soubor pro výpočet je dostupný na 

přiloženém CD. V tabulce 3.4. uvádím pro počet odstraněných hodnot ze souboru a hodnoty 

 i pro RTP měření. Toto odstranění proběhlo vyfiltrováním pomocí podmínky v programu 

Excel. Dále jsem soubory hodnot seřadil a opět vložil do programu Statgraphic, kde jsem 

provedl znovu stejnou analýzu jako je popsána v podkapitolách výše. 

Tabulka 3.4: Odstranění odlehlých pozorování ze souboru dat pro RTP hovory 

Nyní jsem ale dostal relevantnější výsledky. Ovšem ne všechna odlehlá pozorování byla 

odstraněna. Nicméně pro odstranění těchto odlehlých pozorování neexistuje relevantní 

statistická metoda. Pro ukázku uvádím, jak se změnily výsledky u testu Normality a analýzy 

jedné proměnné.  

Po této finální analýze jsem přistoupil k vyhodnocení výsledků. Vyhodnocení je 

provedeno v programu Matlab a soubor je na přiloženém CD. Po konzultaci s vedoucím práce 

jsem při statistickém zpracování zavedl použití průměru, které je při hodnocení kvality řeči více 

vypovídající o výsledných hodnotách. Při vyhodnocení byly výsledné průměrné hodnoty 

vyneseny do grafu. Tento výsledek si lze prohlédnout na obrázku 3.13. Kdy hodnoty průměru 

jsou poté uvedeny v tabulce 3.5  

Tabulka 3.5: Výsledná závislost počtu RTP hovorů na průměrné kvalitě MOS 

Datový 

výběr 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

59H  i <3,518 19  i >4,25 1 

60H  i <2,885 168 - - 

61H  i <2,125 247 - - 

62H  i <1,860 269 - - 

  

 

 

 

  

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

55 4,485 62 3,743 69 3,034 

56 4,485 63 3,440 70 2,938 

57 4,485 64 3,296 71 2,903 
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Obrázek 3.13:  Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů při šířce kanálu 5Mbit/s 

V příloze E je uveden zdrojový kód pro vyhodnocení, stejně jako na přiloženém CD. 

Jak je tedy patrné z obrázku 3.13 hodnota MOS se do počtu 58 hovorů je výborná. Při 

počtu 59 hovorů již dojde k překročení přenosové rychlosti vyhrazené pro kanál a začne se zde 

projevovat ztrátovost paketů. MOS klesne k 4,046 to má za následek zhoršení kvality řeči. Mezi 

počtem 59 až 62 kvalita postupně klesá k hranici dobré srozumitelnosti. Od 63 hovorů kvalita 

klesá dál, kdy při 75 hovorech je na úrovni 2,671 MOS a tedy na hranici srozumitelnosti. 

3.10 Měření SRTP přenosu dat 

Jako další následoval přenos prostřednictvím SRTP. Tento přenos šifruje hlasový obsah 

paketu a zároveň jej i autentizuje. Jedná se tedy o méně zranitelné spojení než v případě RTP. 

Ovšem i při tomto druhu spojení by mohlo dojít odposlechu. SRTP je v Asterisku od verze 1.8 

plně podporováno [3]. Při tomto měření bylo tedy nutno mírně poupravit konfigurační soubory 

na obou VS. Na VS v konzoli příkazem vim /etc/asterisk/sip.conf vstoupím do 

konfiguračního souboru a již v předpřipraveném poli encryption = no změním na yes.  

Zbylé nastavení Asterisku je stejné, jako je popsáno v podkapitolách výše. Měření je 

realizováno dle principu výše popsaného skriptu. Opět byly generovány hovory od počtu 55 do 

počtu 75. K těmto počtům jsem dospěl po matematickém propočtu, kdy jsem si kladl otázku: 

58 4,485 65 3,231 72 2,764 

59 4,046 66 3,106 73 2,760 

60 4,004 67 3,088 74 2,750 

61 3,923 68 3,071 75 2,671 
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„Jaký je počet hovorů pomocí SRTP, kterým bude vytížen kanál o rychlosti 5Mbit/s“? Zde jsem 

použil výpočet stanovující náročnost na datový přenos jednoho hovoru pomocí SRTP za použití 

kodeku G.711 a-law. Principem výpočtu je sečtení velikosti hlaviček jednotlivých částí viz 

rovnice 3.9 až 3.13 [37] [38]. Do výpočtů nebyla zahrnuta mezi rámcová pauza (InterGap 

802.3) [42], jejíž velikost se mění s použitým přenosovým médiem. Pro 100GBASE-ER4 je to 

1 B, přes 8 B u 1000BASE-X až k proměnlivému počtu u 100BASE-Tx. Z důvodu použití 

virtuálních strojů. 

                                                                    (3.9) 

Po dosazení:  

                                               (3.10) 

Dále je nutné vypočítat počet paket za sekundu: 

     
                       

                            
 

      

     
 

     

    
    (3.11) 

Pro finální výpočet je nutné vyjádřit velikost paketu v bitech: 

                                       (3.12) 

Šířka pásma pro jeden hovor: 

                                                    (3.12) 

Velikost přenosového kanálu byla stanovena na 5Mbit/s, která byla ověřena měřením 

a reálně určena 627,6 kByte/s. Výběr počtu hovorů byl stanoven tak, aby bylo jasně patrné, kdy 

množství hovorů zaplní přenosové pásmo a tím dojde ke snížení výsledné kvality hovoru. 

Výpočet pro stanovení šířky pásma pro např. 55 hovoru je následovný: 

      
                

 
 

       

 
               (3.13) 

Naplnění přiděleného přenosového kanálu teoreticky dojde již při počtu 54 hovorů 

(637,2 kByte/s). K jasnému překročení pak při 55 hovorech (649 kByte/s), kde by již měla 

projevit u hovorů snížená kvalita MOS. 

Pro kontrolu, že se opravdu jedná o SRTP spojení jsem odchytil část provozu pomocí 

nástroje TCP Dump na VS1 příkazem: tcpdump -i eth0 -tttt -n -w SRTP.pcap 

Ten po stáhnutí na lokální stroj bylo možné analyzovat pomocí grafického programu 

Wireshark. Obrázek  3.17 zachycuje části provozu mezi oběma VS. 

 

Obrázek 3.14:  Záznam zachycené komunikace SIP, SRTP mezi VS1 a VS2 
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Jak je patrné na obrázku 3.14 Wireshark nezapočítává 4 B patřící Frame Check 

Sequence z Ethernetové hlavičky a dále zde chybí i začátek rámce 8 B. Při tomto měření bylo 

provedeno opět pro každou sadu hovorů 25 opakování aby byla vyloučena chyba měření. 

Měření bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky vyneseny do grafu.  

3.11 Vyhodnocení SRTP přenosu dat 

Vyhodnocení výsledků SRTP měřené je principielně stejné jako vyhodnocení v případě 

RTP. Tedy veškeré hodnoty MOS pro SRTP získané měřením, byly sjednoceny do jednoho 

souboru podle počtu uskutečněných hovorů. Tento soubor dostupný na přiloženém CD. 

Vyhodnocení je provedeno dle stejných postupů a programů. 

3.11.1 Testování normality datového souboru pro SRTP 

Ve Statgraphicu otevřeme záložku Describe -> Distribution Fitting -> 

Fitting Uncensored data. Vybereme datový sloupec, který chceme zkoumat 

a potvrdíme. Vybereme Test of Normality. Pravým tlačítkem u jednotlivého testu dále volíme 

možnost Pane Options, kde je možné si vybrat typ testu. Pro test Normality je to Shapiro-Wilk-

W test [21]. Takto provedeme pro všechny datové sloupce. Pokud u testu Normality je výsledná 

hodnota P-value menší nebo rovna 0,05, tak datový výběr pochází z normálního rozložení. Na 

obrázku 3.15 a 3.16 lze vidět příklad výsledků pro test Normality pro počet 57 SRTP hovorů již 

bez odlehlých pozorování. Výsledky testu normality za použití Shapiro-Wilk-W testu [21] jsou 

také v tabulce 3.6 a 3.7. 

Kompletní výsledky testů jsou dostupné na přiloženém CD. 

Tabulka 3.6: Nesetřízený datový soubor bez odlehlých pozorování 

 

 

Tabulka 3.7: Test normality pro 59 hovoru RTP bez odlehlých pozorování 

 

 

 

Rozložení Průměr Standardní odchylka Počet hodnot Rozptyl hodnot 

Normální 4,11585 0,501612 1248 od 2,148 do 4,411 

Test Statistic P-Value 

Shapiro-Wilk W 0,749544 0,0 
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Obrázek 3.15:  Výčet četností hodnot MOS pro 59 hovorů SRTP s odlehlým pozorováním 

 

Obrázek 3.16:  Test Normality při 57 hovorech SRTP s odlehlým pozorováním 

3.11.2 Exploratorní analýza SRTP  

Výsledkem této analýzy jsou opět data jako: průměr, medián, horní a dolní kvartil, 

směrodatné odchylky, IQR, MAD, minimum a maximum. Tyto jednotlivé výsledky pomohou 

v další analýze. Ukázkovým výstupem této analýzy je krabicový graf na obrázku 3.17 a graf 

rozložení hodnot na obrázku 3.18. V tabulce 3.8. jsou uvedeny ukázkové výsledky Exploratorní 

analýzy soubou dat pro 57 hovorů SRTP. 

Tabulka 3.8: Výsledky Exproratorní analýzy souboru dat pro 57 hovorů SRTP 

Počet 1248 Standardní chyba 0,0141991 Dolní  kvartil 3,97 

Průměr 4,116 MAD 0 Horní kvartil 4,411 

Medián 4,411 Minimum 2,148 Interkvartilový rozptyl 0,441 

Standardní odchylka 0,502 Maximum 4,411 Šikmost -1,734 

Variační koeficient 12,187% Rozsah 2,263 Špičatost 2,170 

  

 

    



 

Experimenty a měření kvality řeči při použití zabezpečených médií 

- 49 - 

 

 

Obrázek 3.17:  Krabicový graf pro57 SRTP hovorů s odlehlým pozorováním 

 

Obrázek 3.18:  Rozložení četností pro57 SRTP hovorů s odlehlým pozorováním 

Jak je patrné na obrázku 3.217 nachází se jednotlivé body vně krabicového grafu. Tyto 

body jsou odlehlými pozorováními, která vznikla při měření. Rozhodl jsem se pro eliminování 

těchto odlehlých pozorování v celém datovém souboru. Jako metodu pro eliminaci jsem opět 

zvolil metodu Vnitřních hradeb. Obrázek 3.18 ukazuje rozložení četnosti MOS pro jednotlivé 

hovory.[20]  

3.11.3 Odstranění odlehlých pozorování SRTP 

Opět byla použita metoda Vnitřních hradeb dle rovnice 3.14. Za odlehlé pozorování lze 

považovat takovou hodnotu  i, která je od dolního, resp. horního kvartilu vzdálená více než 1,5 

násobek interkvartilového rozpětí. 

                                                     (3.14) 

Kde:  i je odlehlým pozorováním,  0,25 je dolní kvartil,  0,75 je dolní kvartil a IQR je 

interkvartilový rozdíl, tedy rozdíl mezi  0,75 a  0,25. Program Matlab výpočet hodnoty pro 

každou analýzu s daným počtem hovorů. Získal jsem tedy pro každou analýzu hodnoty  i  jak 

pro horní hranici, tak spodní hranici. Hodnoty za touto hranicí jsou již odlehlým pozorováním. 

Opět bylo však možné odstranit pouze část odlehlých pozorování, pod spodní hranicí a to jen 
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u několika datových výběrů. Podmínka horní hranice nebyla překročena. Bylo to z důvodu, že  i 

se stalo buď příliš vysokým anebo záporným číslem. Soubor pro výpočet je dostupný na 

přiloženém CD. V tabulce 3.9. uvádím pro počet odstraněných hodnot ze souboru a hodnoty  i 

pro SRTP měření. Toto odstranění proběhlo vyfiltrováním pomocí podmínky v programu Excel. 

Dále jsem soubory hodnot seřadil a opět vložil do programu Statgraphic, kde jsem provedl 

znovu stejnou analýzu jako je popsána v podkapitolách výše. 

Tabulka 3.9: Odstranění odlehlých pozorování ze souboru dat SRTP 

Výsledky byly opět relevantnější. Ne všechna odlehlá pozorování byla opět odstraněna. 

Relevantní statistickou metodou však tyto další odlehlá pozorování již nejde odstranit. 

U pozměněných datových souborů se projevila změna. Tu lze najít v souboru na přiloženém 

CD.  

Vyhodnocení finální verze datového souboru je provedeno pomocí Matlabu 

a konfigurační soubor je na přiloženém CD. Opět je při statistickém zpracování zavedeno 

použití průměru, které je při hodnocení kvality řeči více vypovídající o výsledných hodnotách, 

ze stejného důvodu jako u RTP. Výsledné průměrné hodnoty jsou vyneseny do grafu na obrázku 

3.19. Kdy hodnoty průměru jsou poté uvedeny v tabulce 3.10. 

 

Tabulka 3.10: Výsledná závislost počtu hovorů SRTP na průměrné kvalitě MOS 

 

 

 

 

 

 

 

Datový 

výběr 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

56H  i <3,827 -  i >4,461 - 

57H  i <2,124 177 - - 

58H  i <1,774 224 - - 

59H  i <3,139 181  i >4,263 23 

60H  i <1,261 213 - - 

  

 

 

 

  

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

55 4,485 62 3,299 69 2,863 

56 4,142 63 3,298 70 2,751 

57 4,116 64 3,195 71 2,678 

58 4,061 65 3,109 72 2,605 

59 3,735 66 3,023 73 2,569 

60 3,686 67 2,937 74 2,555 

61 3,460 68 2,932 75 2,552 
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Obrázek 3.19:  Závislost průměru MOS na počtu SRTP hovorů při šířce kanálu 5Mbit/s 

V příloze F je uveden zdrojový kód pro vyhodnocení, stejně jako na přiloženém CD. 

Jak je tedy patrné z obrázku 3.19 hodnota MOS je při 55 hovorech v plné kvalitě. Kanál 

ještě zvládá daný počet hovorů. Při počtu 56 hovorů již dojde k překročení šířky vyhrazené pro 

kanál a začne se zde projevovat ztrátovost paketů. Tím klesá hodnota MOS, co má za následek 

zhoršení kvality řeči. Mezi počtem 56 až 60 kvalita klesá rovnoměrně, zakolísání při 61 a 62 

hovorech přisuzuji možné nejistotě při zvolení metody. Od 63 hovorů však kvalita rapidně 

klesá, kdy při 75 hovorech je na úrovni 2,552 MOS a tedy na hranici srozumitelnosti. 

3.12 Měření RTP přenosu dat se zabezpečením TLS 

V tomto typu měření jsem využil zabezpečení TLS prostřednictvím software OpenVPN 

[35]. Bylo tedy nutné doinstalovat tento software a správně jej nastavit. Vytvořit spojení typu 

client-server a rozhraní TUN. Dále k takto vytvořenému zabezpečenému tunelu zaregistrovat 

mé dva Asterisk servery a zprovoznit komunikaci. Postup instalace, vygenerování certifikátů, 

nastavení OpenVPN pro clienta i server, jako i nové nastavení serverů Asterisk na obou VS lze 

nalézt v příloze G. Dále měření již proběhlo standardně, tedy za pomocí skriptu. Ten ovšem byl 

také upraven a při tomto měření byly generovány hovory od počtu 40 do 65. Kdy jsem nejprve 

opět provedl výpočet při kladené otázce: „Jaký je počet hovorů pomocí RTP se zabezpečením 

TLS, kterým bude vytížen kanál o rychlosti 5Mbit/s“? Výpočet byl proveden při použití kodeku 

G.711 a-law, součtem jednotlivých hlaviček viz. rovnice 3.15 až 3.22 [37] [38]. Do výpočtů 

nebyla zahrnuta mezi rámcová pauza (InterGap 802.3) [42], jejíž velikost se mění s použitým 

přenosovým médiem. Pro 100GBASE-ER4 je to 1 B, přes 8 B u 1000BASE-X až 

k proměnlivému počtu u 100BASE-Tx. Z důvodu použití virtuálních strojů. 

                                                                     (3.15) 
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                                      (3.16) 

Přidání nových UDP a IP hlaviček vychází z principu pro zapouzdření paketu. A tím 

ukrytí a zašifrování vnitřní adresy tunelu, jakož i obsahu jednotlivých paketů. Velikost 

přidaného TLS overhead byla dle zdroje [39] a ověřeno empirickým zkoumáním zachycených 

paketů. 

Hodnoty korespondují se zvoleným šifrováním TLS-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA. 

Po dosazení:  

                             (3.17) 

                                             (3.18) 

Dále je nutné vypočítat počet paket za sekundu: 

     
                       

                            
 

      

     
 

     

    
    (3.19) 

Pro finální výpočet je nutné vyjádřit velikost paketu v bitech: 

                                       (3.20) 

Šířka pásma pro jeden hovor: 

                                                     (3.21) 

Velikost přenosového kanálu byla stanovena na 5Mbit/s, která byla ověřena měřením 

a reálně určena 627,6 kByte/s. Výběr počtu hovorů byl stanoven tak, aby bylo jasně patrné, kdy 

množství hovorů zaplní přenosové pásmo a tím dojde ke snížení výsledné kvality hovoru. 

Výpočet pro stanovení šířky pásma pro např. 45 hovoru je následovný: 

      
                

 
 

        

 
               (3.22) 

Naplnění přiděleného přenosového kanálu dle výpočtu dojde již při počtu 43 hovorů 

(632,1 kByte/s). K patrnému překročení dojde při 44hovorech (646,8 kByte/s), zde by se měla 

snížená kvalita MOS zřetelně projevit. S přibývajícím počtem hovorů dále klesat. 

Pro ověření, že  proběhlo zabezpečení kanálu pomocí TLS v.1 jsem odchytil část 

provozu díky nástroji TCP Dump na VS1 příkazem: tcpdump -i eth0 -tttt -n -w 

TLShand.pcap Ten po stáhnutí na lokální stroj bylo možné analyzovat pomocí grafického 

programu Wireshark. Obrázek  3.20 zachycuje část, kdy dochází k zabezpečení provozu 

mezi oběma VS. Obrázek 3.21 zachycuje zabezpečený provoz na rozhraní Eth0. Obrázek 3.22 

zachycuje provoz na rozhraní Tun0. 

 

Obrázek 3.20:  Záznam zachycené komunikace TLS handshake mezi VS1 a VS2  
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Obrázek 3.21:  Záznam zachycené zabezpečené komunikace mezi VS1 a VS2 na rozhraní Eth0 

 

Obrázek 3.22:  Záznam zachycené komunikace mezi VS1 a VS2 na rozhraní Tun0 

Při tomto měření bylo provedeno opět pro každou sadu hovorů 25 opakování aby byla 

vyloučena chyba měření. Měření bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky vyneseny do grafu.  

3.13 Vyhodnocení přenosu dat RTP se zabezpečením TLS 

Opět i v tomto případě se jedná o principielně stejné vyhodnocení jako u RTP i SRTP. 

Veškeré hodnoty MOS pro hovor s TLS zabezpečením byly získané měřením a sjednoceny do 

jednoho souboru podle počtu uskutečněných hovorů. Tento soubor dostupný na přiloženém CD. 

Vyhodnocení je provedeno stejnými programy a postupy.  

3.13.1 Testování normality datového souboru RTP se zabezpečením TLS 

Ve Statgraphicu otevřeme záložku Describe -> Distribution Fitting -> 

Fitting Uncensored data. Vybereme datový sloupec, který chceme zkoumat 

a potvrdíme. Vybereme Test of Normality. Pravým tlačítkem u jednotlivého testu dále volíme 

možnost Pane Options, kde je možné si vybrat typ testu. Pro test Normality je to Shapiro-

Wilk-W test [21]. Takto provedeme pro všechny datové sloupce. Pokud u testu Normality je 

výsledná hodnota P-value menší nebo rovna 0,05, tak datový výběr pochází z normálního 

rozložení. Na obrázku 3.23 a 3.24 lze vidět příklad výsledků pro test Normality pro počet 45 

hovorů se zabezpečením TLS. Výsledky testu normality za použití Shapiro-Wilk-W testu jsou 

také v tabulce 3.11 a 3.12. Kompletní výsledky testů jsou dostupné na přiloženém CD. 

Tabulka 3.11: Nesetřízený datový soubor bez odlehlých pozorování 

 

 

Tabulka 3.12: Test normality pro 45 hovoru RTP se zabepečením TLS bez odlehlých 

pozorování 

 

 

 

Rozložení Průměr Standardní odchylka Počet hodnot Rozptyl hodnot 

Normální 4,32223 0,111861 1015 od 3,947 do 4,454 

Test Statistic P-Value 

Shapiro-Wilk W 0,818221 0,0 
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Obrázek 3.23:  Výčet četností hodnot MOS pro 45 RTP hovorů se zabezpečením TLS 

s odlehlým pozorováním 

 

Obrázek 3.24:  Test Normality při 45 hovorech zabezpečených TLS s odlehlým pozorováním 

3.13.2 Exploratorní analýza RTP se zabezpečením TLS 

Výsledkem této analýzy jsou opět data jako: průměr, medián, horní a dolní kvartil, 

směrodatné odchylky, IQR, MAD, minimum a maximum. Tyto jednotlivé výsledky pomohou 

v další analýze. Výstupem této analýzy je krabicový graf a graf rozložení hodnot. V tabulce 3.13 

jsou uvedeny ukázkové výsledky Exploratorní analýzy soubou dat pro 45 hovorů RTP se 

zabezpečením TLS. 

Tabulka 3.13: Výsledky Exproratorní analýzy souboru dat pro 45 hovorů RTP se 

zabezpečením TLS 

Počet 1015 Standardní chyba 0,00351111 Dolní  kvartil 4,262 

Průměr 4,322 MAD 0,041 Horní kvartil 4,405 

Medián 4,372 Minimum 3,947 Interkvartilový rozptyl 0,143 

Standardní odchylka 0,112 Maximum 4,454 Šikmost -1,396 

Variační koeficient 2,588% Rozsah 0,507 Špičatost 1,293 
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Obrázek 3.25:  Krabicový graf 45 RTP hovorů se zabezpečením TLS s odlehým pozorováním 

 

Obrázek 3.26:  Rozložení četností 45 hovorů RTP se zabezpečením TLS s odlehlým pozorováním 

Jak je patrné na obrázku 3.25 nachází se jednotlivé body vně krabicového grafu. Tyto 

body jsou odlehlými pozorováními, která vznikla při měření. Rozhodl jsem se pro eliminování 

těchto odlehlých pozorování v celém datovém souboru. Jako metodu pro eliminaci jsem opět 

zvolil metodu Vnitřních hradeb. Obrázek 3.26 ukazuje rozložení četnosti pro jednotlivé hovory 

RTP se zabezpečením TLS. [20]  

3.13.3 Odstranění odlehlých pozorování RTP se zabezpečením TLS 

Použití  metody Vnitřních hradeb dle rovnice 3.23. Za odlehlé pozorování lze považovat 

takovou hodnotu  i, která je od dolního, resp. horního kvartilu vzdálená více než 1,5 násobek 

interkvartilového rozpětí. 

                                                     (3.23) 

Kde:  i je odlehlým pozorováním,  0,25 je dolní kvartil,  0,75 je dolní kvartil a IQR je 

interkvartilový rozdíl, tedy rozdíl mezi  0,75 a  0,25. Program Matlab výpočet hodnoty pro 

každou analýzu s daným počtem hovorů. Získal jsem tedy pro každou analýzu hodnoty  i  jak 

pro horní hranici, tak spodní hranici. Hodnoty za touto hranicí jsou již odlehlým pozorováním. 

Opět bylo však možné odstranit pouze část odlehlých pozorování, pod spodní hranicí a to jen 

u několika datových výběrů. Podmínka horní hranice nebyla překročena. Bylo to z důvodu, že  i 
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se stalo buď příliš vysokým anebo záporným číslem. Soubor pro výpočet je dostupný na 

přiloženém CD. V tabulce 3.14. uvádím pro počet odstraněných hodnot ze souboru a hodnoty  i 

pro TLS měření. Toto odstranění proběhlo vyfiltrováním pomocí podmínky v programu Excel. 

Dále jsem soubory hodnot seřadil a opět vložil do programu Statgraphic, kde jsem provedl 

znovu stejnou analýzu jako je popsána v podkapitolách výše. 

Tabulka 3.14: Odstranění odlehlých pozorování ze souboru dat TLS 

Výsledky byly opět relevantnější. Ne všechna odlehlá pozorování byla opět odstraněna. 

Relevantní statistickou metodou však tyto další odlehlé pozorování již nejde odstranit. 

U pozměněných datových souborů se projevila změna. Tu lze najit v souboru na přiloženém 

CD.  

Vyhodnocení finální verze datového souboru je provedeno pomocí Matlabu 

a konfigurační soubor je na přiloženém CD. Opět je při statistickém zpracování zavedeno 

použití průměru, které je při hodnocení kvality řeči více vypovídající o výsledných hodnotách, 

ze stejného důvodu jako u obou předešlých. Výsledné průměrné hodnoty jsou vyneseny do 

grafu na obrázku 3.27. Kdy hodnoty průměru jsou poté uvedeny v tabulce 3.15. 

Tabulka 3.15: Výsledná závislost počtu RTP hovorů se zabezpečením TLS na průměrné kvalitě MOS 

 

Datový 

výběr 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

45H  i <3,945 110  i >4,675 - 

46H  i <3,357 167  i >4,861 - 

47H  i <1,044 8 - - 

62H - -  i >4,154 0 

63H  i <1,079 -  i >1,147 30 

64H  i <1,037 -  i >1,185 100 

65H  i <1,024 -  i >1,192 77 

  

 

 

 

  

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,485 49 3,141 58 2,270 

41 4,485 50 2,981 59 2,140 

42 4,485 51 2,978 60 2,059 

43 4,485 52 2,818 61 1,950 

44 4,485 53 2,783 62 1,600 

45 4,322 54 2,537 63 1,112 

46 4,172 55 2,530 64 1,109 

47 3,551 56 2,446 65 1,106 

48 3,316 57 2,301 - - 
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Obrázek 3.27:  Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů se TLS zabezpečením při šířce 

kanálu 5Mbit/s 

V příloze H je uveden zdrojový kód pro vyhodnocení, stejně jako na přiloženém CD. 

Jak je tedy patrné z obrázku 3.27 hodnota MOS je při 44 hovorech v plné kvalitě. Kanál 

zvládá daný počet hovorů. Při počtu 45 hovorů již dojde k překročení šířky vyhrazené pro kanál 

a začne se zde projevovat ztrátovost paketů. Tím klesá hodnota MOS, co má za následek 

zhoršení kvality řeči pozvolnou ztrátu interaktivity. Při počtu 55 hovoru kvalita rovnoměrně 

klesla na hodnotu 2,537 MOS. Kde se již jedná o hranici srozumitelnosti. Při 60 hovorech je 

hodnota MOS 2 a hovor je nesrozumitelný. Do počtu 65 hovorů už můžeme hovořit takřka 

o šumu.  

3.14 Měření RTP přenosu dat se zabezpečením IPSec – ESP 

V tomto typu měření jsem využil zabezpečení IPSec – ESP prostřednictvím software 

StronSwan [32]. Bylo tedy nutné doinstalovat tento software a správně jej nastavit. Vytvořit 

tunelové spojení mezi oběma servery. Dále k takto vytvořenému zabezpečenému tunelu 

zaregistrovat mé dva Asterisk servery a zprovoznit komunikaci. Postup instalace, nastavení 

StrongSwan pro oba servery, jakož i nové nastavení serverů Asterisk na obou VS lze nalézt 

v příloze I. Dále měření již proběhlo standardně, tedy za pomocí skriptu. Při tomto měření byly 

generovány hovory od počtu 40 do 65. Kdy jsem nejprve opět provedl výpočet při kladené 

otázce: „Jaký je počet hovorů pomocí RTP se zabezpečením IPSec – ESP, kterým bude vytížen 

kanál o rychlosti 5Mbit/s“? Výpočet byl proveden při použití kodeku G.711 a-law, součtem 

jednotlivých hlaviček viz. rovnice 3.24 až 3.30 [37] [38]. Do výpočtů nebyla zahrnuta mezi 

rámcová pauza (InterGap 802.3) [42], jejíž velikost se mění s použitým přenosovým médiem. 

Pro 100GBASE-ER4 je to 1 B, přes 8 B u 1000BASE-X až k proměnlivému počtu u 100BASE-

Tx. Z důvodu použití virtuálních strojů. 
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                                                            (3.24) 

                                    (3.25) 

Přidání nových UDP a IP hlaviček je z důvodu zapouzdření paketu. A tím ukrytí 

a zašifrování vnitřní adresy tunelu, jakož i obsahu jednotlivých paketů. Zapouzdření ESP se 

skládá z 8 B záhlaví (SPI a Sequence number), 16B IV (Inicializační vektor) and 16 B zápatí. 

Velikost přidaného IPSec – ESP overhead bylo dle zdroje. [40]  

Po dosazení:  

                           (3.26) 

                                           (3.27) 

Dále je nutné vypočítat počet paket za sekundu: 

     
                       

                            
 

      

     
 

     

    
    (3.28) 

Pro finální výpočet je nutné vyjádřit velikost paketu v bitech: 

                                      (3.27) 

Šířka pásma pro jeden hovor: 

                                                     (3.29) 

Velikost přenosového kanálu byla stanovena na 5Mbit/s, která byla ověřena měřením 

a reálně určena 627,6 kByte/s. Výběr počtu hovorů byl stanoven tak, aby bylo jasně patrné kdy 

množství hovorů zaplní přenosové pásmo a tím dojde ke snížení výsledné kvality hovoru. 

Výpočet pro stanovení šířky pásma pro např. 44 hovoru je následovný: 

      
                

 
 

        

 
               (3.30) 

Naplnění přiděleného přenosového kanálu dle teoretického výpočtu dojde při počtu 44 

hovorů (629,2 kByte/s), kdy by se mělo projevit snížení kvality MOS. Již k patrnému 

překročení pak při 45 hovorech (643,5 kByte/s), zde by se měla snížená kvalita MOS zřetelně 

projevit. S přibývajícím počtem hovorů dále klesat. 

Pro ověření, že proběhlo zabezpečení kanálu pomocí IPSec dle nastavení jsem odchytil 

část provozu nástrojem TCP Dump na VS1 příkazem: tcpdump -i eth0 -tttt -n -w 

IPSec.pcap Ten po stáhnutí na lokální stroj bylo možné analyzovat pomocí grafického 

programu Wireshark. Obrázek 3.28 zachycuje část, kdy dochází k zabezpečení provozu mezi 

oběma VS. Obráze 3.29 zachycuje zabezpečený provoz na rozhraní Eth0. 

 

Obrázek 3.28:  Záznam zachyceného vyjednání pomocí ISAKMP (IKEv2) mezi VS1 a VS2 
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Obrázek 3.29:  Záznam zachycené zabezpečené komunikace mezi VS1 a VS2 na rozhraní Eth0 

Při tomto měření bylo provedeno opět pro každou sadu hovorů 25 opakování, aby byla 

vyloučena chyba měření. Měření bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky vyneseny do grafu.  

3.15 Vyhodnocení přenosu dat RTP se zabezpečením IPSec 

Opět i v tomto případě se jedná o principielně stejné vyhodnocení jako u RTP, SRTP 

i TLS. Veškeré hodnoty MOS pro hovor se zabezpečením IPSec byly získané měřením 

a sjednoceny do jednoho souboru podle počtu uskutečněných hovorů. Tento soubor dostupný na 

přiloženém CD. Vyhodnocení je provedeno stejnými programy a postupy.  

3.15.1 Testování normality datového souboru RTP se zabezpečením IPSec 

Ve Statgraphicu otevřeme záložku Describe -> Distribution Fitting -> 

Fitting Uncensored data. Vybereme datový sloupec, který chceme zkoumat 

a potvrdíme. Vybereme Test of Normality. Pravým tlačítkem u jednotlivého testu dále volíme 

možnost Pane Options, kde je možné si vybrat typ testu. Pro test Normality je to Shapiro-Wilk-

W test [21]. Takto provedeme pro všechny datové sloupce. Pokud u testu Normality je výsledná 

hodnota P-value menší nebo rovna 0,05, tak datový výběr pochází z normálního rozložení. Na 

obrázku 3.30 a 3.31 lze vidět příklad výsledků pro test Normality pro počet 48 hovorů se 

zabezpečením IPSec. Výsledky testu normality za použití Shapiro-Wilk-W testu jsou také 

v tabulce 3.16 a 3.17. Kompletní výsledky testů jsou dostupné na přiloženém CD. 

Tabulka 3.16: Nesetřízený datový soubor IPSec bez odlehlých pozorování 

 

 

Tabulka 3.17: Test normality pro 48 hovoru RTP se zabepečením IPSec bez odlehlých 

pozorování 

 

 

 

Rozložení Průměr Standardní odchylka Počet hodnot Rozptyl hodnot 

Normální 3,68266 0,224501 1034 od 2,836 do 4,172 

Test Statistic P-Value 

Shapiro-Wilk W 0,787875 0,0 
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Obrázek 3.30:  Výčet četností hodnot MOS pro 48 hovorů se zabezpečených IPSec 

bez odlehlých pozorování 

 

Obrázek 3.31:  Test Normality při 48 hovorech zabezpečených IPSec bez odlehlých pozorování 

3.15.2 Exploratorní analýza RTP se zabezpečením IPSec 

Výsledkem této analýzy jsou opět data jako: průměr, medián, horní a dolní kvartil, 

směrodatné odchylky, IQR, MAD, minimum a maximum. Tyto jednotlivé výsledky pomohou 

v další analýze. Výstupem této analýzy jsou ukázkový krabicový graf na obrázku 3.32 a graf 

rozložení hodnot na obrázku 3.33. V tabulce 3.18 jsou uvedeny ukázkové výsledky Exploratorní 

analýzy soubou dat pro 48 hovorů RTP se zabezpečením IPSec. 

Tabulka 3.18: Výsledky Exploratorní analýzy soubou dat pro 48 hovorů RTP se zabezpečením 

IPSec 

 

Počet 1034 Standardní chyba 0,00698165 Dolní  kvartil 3,639 

Průměr 3,683 MAD 0,091 Horní kvartil 3,84 

Medián 3,756 Minimum 2,836 Interkvartilový rozptyl 0,201 

Standardní odchylka 0,225 Maximum 4,172 Šikmost -1,725 

Variační koeficient 6,096% Rozsah 1,336 Špičatost 2,588 
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Obrázek 3.32:  Krabicový graf pro 48 hovorů RTP se zabezpečením IPSec bez odlehlých 

pozorování 

 

Obrázek 3.33:  Rozložení četností pro 48 hovorů RTP se zabezpečením IPSec bez odlehlých 

pozorování 

Jak je patrné na obrázku 3.34 nachází se jednotlivé body vně krabicového grafu. Tyto 

body jsou odlehlými pozorováními, která vznikla při měření. Rozhodl jsem se pro eliminování 

těchto odlehlých pozorování v celém datovém souboru. Jako metodu pro eliminaci jsem opět 

zvolil metodu Vnitřních hradeb. Obrázek 3.33 ukazuje rozložení četnosti pro jednotlivé hovory 

RTP se zabezpečením IPSec. [20]  

3.15.3 Odstranění odlehlých pozorování RTP se zabezpečením IPSec 

Použití  metody Vnitřních hradeb dle rovnice 3.31. Za odlehlé pozorování lze považovat 

takovou hodnotu  i, která je od dolního, resp. horního kvartilu vzdálená více než 1,5 násobek 

interkvartilového rozpětí. 

                                                     (3.31) 

Kde:  i je odlehlým pozorováním,  0,25 je dolní kvartil,  0,75 je dolní kvartil a IQR je 

interkvartilový rozdíl, tedy rozdíl mezi  0,75 a  0,25. Program Matlab výpočet hodnoty pro 

každou analýzu s daným počtem hovorů. Získal jsem tedy pro každou analýzu hodnoty  i  jak 

pro horní hranici, tak spodní hranici. Hodnoty za touto hranicí jsou již odlehlým pozorováním. 

Opět bylo však možné odstranit pouze část odlehlých pozorování pod spodní hranicí a to jen 
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u několika datových výběrů. Podmínka horní hranice nebyla překročena. Bylo to z důvodu, že  i 

se stalo buď příliš vysokým anebo záporným číslem. Soubor pro výpočet je dostupný na 

přiloženém CD. V tabulce 3.19. uvádím pro počet odstraněných hodnot ze souboru a hodnoty  i 

pro TLS měření. Toto odstranění proběhlo vyfiltrováním pomocí podmínky v programu Excel. 

Dále jsem soubory hodnot seřadil a opět vložil do programu Statgraphic, kde jsem provedl 

znovu stejnou analýzu jako je popsána v podkapitolách výše. 

Tabulka 3.19: Odstranění odlehlých pozorování ze souboru dat IPSec 

Výsledky byly znovu relevantnější. Ne všechna odlehlá pozorování byla opět 

odstraněna. Relevantní statistickou metodou však tyto další odlehlé pozorování již nejde 

odstranit. U pozměněných datových souborů se projevila změna. Tu lze najít v souboru na 

přiloženém CD.  

Vyhodnocení finální verze datového souboru je provedeno pomocí Matlabu 

a konfigurační soubor je na přiloženém CD. Opět je při statistickém zpracování zavedeno 

použití průměru, které je při hodnocení kvality řeči více vypovídající o výsledných hodnotách. 

Ze stejného důvodu jako u všech předešlých. Výsledné průměrné hodnoty jsou vyneseny do 

grafu na obrázku 3.34. Kdy hodnoty průměru jsou poté uvedeny v tabulce 3.20. 

Tabulka 3.20: Výsledná závislost počtu RTP hovorů se zabezpečením IPSec na průměrné kvalitě 

MOS 

 

 

Datový 

výběr 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

Odlehlé 

pozorování 

Počet odstraněných 

o. p. 

47H  i <3,489 80  i >4,409 - 

48H  i <2,831 166  i >4,415 - 

49H  i <1,508 157 - - 

  

 

 

 

  

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,485 49 3,601 58 2,574 

 41 4,485 50 3,476 59 2,471 

42 4,485 51 3,363 60 2,377 

43 4,485 52 3,112 61 2,311 

44 4,485 53 3,020 62 2,240 

45 4,485 54 2,931 63 2,216 

46 4,485 55 2,821 64 2,084 

47 3,873 56 2,724 65 2,063 

48 3,683 57 2,620 - - 
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Obrázek 3.34:  Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů se zabezpečením IPSec při šířce 

kanálu 5Mbit/s 

V příloze J je uveden zdrojový kód pro vyhodnocení, stejně jako na přiloženém CD. 

Jak je tedy patrné z obrázku 3.34 hodnota MOS je při 46 hovorech stále v plné kvalitě. 

Kanál zvládá daný počet hovorů. Při počtu 47 hovorů již dojde k překročení šířky vyhrazené pro 

kanál a začne se zde projevovat ztrátovost paketů. Tím klesá hodnota MOS, co má za následek 

zhoršení kvality řeči pozvolnou ztrátu interaktivity. Kvalita rovnoměrně kleslá od počtu 47 do 

počtu 57 hovorů až na hodnotu 2,601 MOS. Kde se již jedná o hranici srozumitelnosti. Při 58 

hovorech kvalita mírně vzroste což, považuji za chybu měření. Při 65 hovorech je hodnota MOS 

2,063 při takovéto kvalitě hovoru se dá hovořit takřka o šumu.  
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4 Vytvoření modelu pro hodnocení kvality řeči 

Tato kapitola vychází z množství provedených experimentů z kapitoly předešlé, jejichž 

výsledky jsem dále zpracoval a z nichž jsem vycházel při tvorbě matematického modelu pro 

predikci při hodnocení kvality řeči. 

4.1 Srovnání průběhů naměřených hodnot 

Na obrázku 4.1 jsou vyobrazeny všechny průběhy závislostí RTP hovorů s různým 

typem zabezpečení při šířce kanálu 5 Mbit/s. Jelikož měření probíhalo v mírně odlišných 

rozsazích, bylo nutné upravit daný rozsah u dvou křivek. Jelikož pomocí měření bylo dosazeno 

maximální kvality MOS u RTP hovoru 58 resp. SRTP hovoru 55, bylo bez pochyby jasné, že 

nižší počet hovorů u obou průběhů, nedosáhne vyšší než maximální možné hodnoty. Proto bylo 

možné tuto hodnotu pro počet hovorů od 40 do 49 doplnit. Tím bylo zaručeno vykreslení do 

stejného grafu. Srovnáním v obrázku je patrné, že nejlepší výsledky poskytuje nezabezpečený 

RTP stream. SRTP je mírně horší do 5 %. S daným zabezpečením nároky rapidně vzrostou. 

Ovšem oba typy zabezpečení jsou si mírou kvality velmi podobné. Nicméně hovory 

zabezpečené technologií IPSec a čili pomocí ESP vykazují lepší výsledky kvality řeči o 5 %. 

Jako nejvíce náročné zabezpečení a tedy nejvíce ovlivňující kvalitu či je OpenVPN s pomocí 

TLS. 

 

Obrázek 4.1:  Srovnání závislostí MOS na počtu RTP hovorů s různým typem zabezpečení při 

šířce kanálu 5 Mbit/s 

4.2 Využití regresní analýzy  

Pro vytvoření matematického modelu bylo nutné využít regresní analýzy. Pro tento účel 

jsem použil matematický program Matlab. Každý průběh zabezpečení má dvou vlastní regresní 

křivku. Regresí je myšleno proložení naměřených hodnot křivkou s daným stupněm volnosti, 
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a tím přiblížení se reálným naměřeným hodnotám. Tato matematická rovnice může vzhledem 

k stupňům volnosti nabýt velkých rozměrů a její výpočet bez použití matematického software 

by byl zdlouhavý a obtížný. Matlab v sobě má zakomponované funkce polyfit() 

a polyval(). Funkce polyfit(x,y,z)vrací koeficienty polynomu o určeném stupni 

volnosti z. Za x bylo doplněno počet hovorů a y reprezentuje průměrné naměřené hodnoty pro 

daný počet hovorů s příslušným zabezpečením. Tedy koeficienty pro danou regresní rovnici, 

jejímž vstupem je v tomto případě počet hovorů. Funkce polyval(p,x) poté slouží 

k vyčíslení reálné hodnoty závislé na průměrné hodnotě MOS dle regresní rovnice. 

4.3 Stanovení regresní rovnice pro RTP  

Pro matematický program není tato operace vůbec náročná, výběrem stupně volnosti 

u polynomické regrese odráží její složitost ale také přesnost. Čím menší stupeň volnosti tím 

jednodušší rovnice ale zároveň méně přesná a naopak. Pro představu na obrázku 4.2 je možné 

vidět polynomickou regresi průběhu RTP o třech stupních volnosti. 

 

Obrázek 4.2:  Polynomická regresní funkce MOS RTP o 3 stupních volnosti 

Z této regrese také vychází rovnice 4.1, která je poměrně jednoduchá. 

                                    (4.1) 

Po dosazení do rovnice a jejím vyčíslení je stanovena hodnota MOS např. pro počet 58 

hovorů RTP dle rovnice 4.2. 

                                                                (4.2) 

Vzhledem k použitému stupni volnosti 3 u této polynomické regrese se jedná o značnou 

odchylku kdy, dle naměřených hodnot pro 58 hovoru je MOS stanoveno na 4,485.  
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Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y)jenž tento výpočet provedla. 

       
            

     
       

      
       

 
 (4.3) 

 n – počet hodnot 

 x1–xn – první datový soubor  

 y1–yn – druhý datový soubor  

Pearsonův korelační koeficient vyjadřuje, do jaké míry jsou výsledky predikované 

regresní funkcí podobné výsledkům získaných reálným měřením. Čím blíže je hodnota r k číslu 

1, tím je výsledek regresní funkce podobnější výsledkům získaným reálným měřením. Naopak 

čím více se výsledek blíží k 0, tím více spolu výsledky nekorespondují. Výsledek korelace pro 

regresi o 3 stupních volnosti je uveden v tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP o 3 stupních volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.1 ukazuje, že regresní funkce o 3 stupních volnosti a naměřené 

hodnoty spolu v dostatečné míře korelují. V obrázku 4.2 jsou ovšem patrné odchylky. Proto 

bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax , pro body , kdy dochází k rozdílům mezi 

regresní funkcí a naměřenými výsledky. Maximální Absolutní chyba je vypočtena dle 

rovnice 4.4. V tabulce 4.2, uvádím maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, které 

nekorespondují s výsledky naměřenými.  

                (4.4) 

 A – Přesné číslo (Naměřené hodnoty MOS) 

 a – Přibližné číslo (Hodnoty MOS regresní funkce) 

 

Tabulka 4.2: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP o 3 stupních volnosti 

 

 

 

 

 

Po vypočtení Δmax bylo nutné vyčíslit také Relativní chybu, pro tuto je použita 

rovnice 4.5.  

    
    

   
      (4.5) 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9788 

 

Počet hovorů Δmax 

40 0,210 

47 0,151 

58 0,392 

64 0,224 
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 Δmax – Absolutní chyba 

 |A| – Absolutní hodnota přesného čísla (Naměřené hodnoty MOS) 

Relativní chyba tedy určí poměr chyby Absolutní a absolutní hodnoty přesného čísla, 

pro interpretaci výsledků v procentech, je provedeno přenásobení číslem 100. Výsledky této 

chyby pro stejný počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP o 3 stupních volnosti 

 

 

 

 

 

Rozhodl jsem se tedy díky matematickému programu využít větších stupňů volnosti, 

abych dosáhl co nejpřesnější regresní rovnice a tedy se přiblížil naměřeným hodnotám MOS. 

V programu Matlab jsem upravil vstupní funkci pro výpočet. Zvolil jsem 12 stupňů volnosti. 

Regresní funkce poté věrněji interpretuje naměřené výsledky. Tento průběh regresní funkce 

o 12 stupních volnosti je na obrázku 4.3. 

 

Obrázek 4.3:  Polynomická regresní funkce MOS RTP o 12 stupních volnosti 

Z této regrese také vychází rovnice 4.6, která je poměrně složitá. Interpretace této 

rovnice mimo program je velmi komplikovaná. 

                                       (4.6) 

Počet hovorů δ [%] 

40 4,674 

47 3,357 

58 8,735 

64 6,799 
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Dosazení a vyčíslení rovnice 4.6 je provedeno pomocí funkcí v programu Matlab 

v příslušném souboru dostupném na CD. Vyčíslením je stanovena hodnota MOS např.  pro 

počet 58 hovorů RTP v rovnici 4.7.  

                  (4.7) 

Oproti předešlé rovnici 4.1 je jedná rozdíl o 5% MOS ve prospěch rovnice 4.5. Je tedy 

patrné, že vyšší stupeň volnosti zajistí přesnější predikované hodnoty. Výsledné hodnoty 

regresní funkce reprezentuje tabulka 4.7. 

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y) jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 12 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP o 12 stupních 

volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.4 ukazuje, že regresní funkce o 12 stupních volnosti a naměřené 

hodnoty spolu korelují ve větší míře než je tomu u regresní funkce se 3 stupni volnosti. Tedy je 

prokázáno, že více stupňů volnosti regresní rovnice zvyšuje přesnost vypočtených hodnot, vůči 

naměřeným výsledkům. V obrázku 4.3 jsou už jen nepatrné odchylky. Nicméně v těchto 

odchylkách bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax dle rovnice 4.4. V tabulce 4.4, 

uvádím maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, které nekorespondují s výsledky 

naměřenými.  

Tabulka 4.5: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP o 12 stupních volnosti 

 

 

 

 

Stejně jako pro regresní funkci o 3 stupních volnosti i u regresní funkce o 12 stupních 

volnosti je nutné vypočíst Relativní chybu dle rovnice 4.5. Výsledky Relativní chyby pro stejný 

počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP o 12 stupních volnosti 

 

 

 

 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9980 

 

Počet hovorů Δmax 

58 0,133 

59 0,177 

62 0,078 

  

Počet hovorů δ [%] 

58 2,959 

59 4,372 

62 2,095 
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Rozdíl maximální Absolutní chyby mezi tabulkami 4.2 a 4.5 je patrný. S tímto zároveň 

korespondují rozdíly u Relativní chyby mezi tabulkami 4.3 a 4.6. Je tedy jednoznačně možné 

říci, že použití regresní křivky o více stupních volnosti je žádoucí, obzvlášť pokud je použit 

matematický program, který provede výpočet. Zároveň kompletní výsledky Absolutních 

i relativních chyb je možné vyčíslit v spustitelném Matlab souboru na přiložením CD. 

Tabulka 4.7: Výsledné hodnoty regresní funkce RTP hovorů o 12 stupních volnosti 

4.4 Stanovení regresní rovnice pro SRTP 

Při stanovení regresní rovnice pro SRTP bylo postupováno identicky jako u rovnice pro 

RTP. Opět jsem využil programu Matlab. Výběr stupně volnosti u polynomické regrese odráží 

její složitost ale také přesnost. Nejprve jsem použil polynomickou regresi o 3 stupňů volnosti. 

Průběh lze vidět na obrázku 4.4.  

 

Obrázek 4.4:  Polynomická regresní funkce MOS SRTP o 3 stupních volnosti 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,485 49 4,483 58 4,352 

 

67 3,090 

41 4,485 50 4,478 59 4,223 68 3,062 

42 4,487 51 4,477 60 4,057 69 3,023 

43 4,484 52 4,482 61 3,865 70 2,960 

44 4,482 53 4,492 62 3,665 71 2,874 

45 4,484 54 4,503 63 3,477 72 2,791 

46 4,487 55 4,505 64 3,320 73 2,748 

47 4,489 56 4,488 65 3,204 74 2,750 

48 4,488 57 4,440 66 3,131 75 2,671 
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Z této regrese také vychází rovnice 4.8, která je poměrně jednoduchá. 

                                    (4.8) 

Po dosazení do rovnice a jejím vyčíslení je stanovena hodnota MOS např. pro počet 58 

hovorů SRTP dle rovnice 4.9. 

                                                                   (4.9) 

Vzhledem k použitému stupni volnosti 3 u této polynomické regrese se jedná o značnou 

odchylku kdy, dle naměřených hodnot pro 58 hovoru je MOS stanoveno na 4,485.  

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y)jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 3 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.8. 

Tabulka 4.8: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS SRTP o 3 stupních 

volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.8 ukazuje, že regresní funkce o 3 stupních volnosti a naměřené 

hodnoty spolu v dostatečné míře korelují. V obrázku 4.2 jsou ovšem patrné odchylky. Proto 

bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax , pro body , kdy dochází k rozdílům mezi 

regresní funkcí a naměřenými výsledky. 

Maximální Absolutní chyba je vypočtena dle rovnice 4.4. V tabulce 4.9, uvádím 

maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, které nekorespondují s výsledky 

naměřenými.  

Tabulka 4.9: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS SRTP o 3 stupních volnosti 

 

 

 

 

 

Relativní chyba vypočtená dle rovnice 4.5 je vyjádřena v procentech. Výsledky této 

chyby pro stejný počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.10. 

Tabulka 4.10: Relativní chyba regresní funkce MOS SRTP o 3 stupních volnosti 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9901 

 

Počet hovorů Δmax 

40 0,186 

46 0,136 

55 0,298 

58 0,160 

62 0,182 

  

Počet hovorů δ [%] 

40 4,159 

46 3,031 

55 6,644 
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Použití Matlabu opět umožní použít u dané regrese více stupňů volnosti. Tím je 

zajištěno co nejvyšší přiblížení k naměřeným hodnotám MOS a reálnější interpretace regresní 

křivky. Vstupní funkci byla upravena pro výpočet, kdy jsem zvolil 15 stupňů volnosti. Průběh 

regresní funkce o 15 stupních volnosti je na obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.5:  Polynomická regresní funkce MOS SRTP o 15 stupních volnosti 
 

Z této regrese také vychází rovnice 4.10, která je poměrně složitá. Interpretace této 

rovnice mimo program je velmi komplikovaná. 

                                       (4.10) 

Dosazení a vyčíslení rovnice 4.10 je provedeno pomocí funkcí v programu Matlab 

v příslušném souboru dostupném na CD. Vyčíslením je stanovena hodnota MOS např.  pro 

počet 55 hovorů SRTP v rovnici 4.11.  

                  (4.11) 

Oproti předešlé rovnici 4.8 je jedná rozdíl o 5% MOS ve prospěch rovnice 4.10. Je tedy 

patrné, že vyšší stupeň volnosti zajistí přesnější predikované hodnoty. Výsledné hodnoty 

regresní funkce reprezentuje tabulka 4.14. 

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y) jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 15 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.11. 

58 3,947 

62 5,504 
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Tabulka 4.11: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS SRTP o 15 stupních 

volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.11 ukazuje, že regresní funkce o 15 stupních volnosti 

a naměřené hodnoty spolu korelují ve větší míře než je tomu u regresní funkce se 3 stupni 

volnosti. Opět se prokazuje, že více stupňů volnosti regresní rovnice zvyšuje přesnost 

vypočtených hodnot, vůči naměřeným výsledkům. V obrázku 4.5 jsou už jen nepatrné 

odchylky. Nicméně v těchto odchylkách bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax 

dle rovnice 4.4. V tabulce 4.12, uvádím maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, 

které nekorespondují s výsledky naměřenými.  

Tabulka 4.12: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS SRTP o 15 stupních volnosti 

 

 

 

 

Stejně jako pro regresní funkci o 3 stupních volnosti i u regresní funkce o 15 stupních 

volnosti je nutné vypočíst Relativní chybu dle rovnice 4.5. Výsledky Relativní chyby pro stejný 

počet hovorů jako u Absolutní chyb je uveden v tabulce 4.13. 

Tabulka 4.13: Relativní chyba regresní funkce MOS SRTP o 15 stupních volnosti 

 

 

 

 

Rozdíl maximální Absolutní chyby mezi tabulkami 4.9 a 4.12 je patrný. S tímto zároveň 

korespondují rozdíly u Relativní chyby mezi tabulkami 4.10 a 4.13. Je tedy jednoznačně možné 

říci, že použití regresní křivky o více stupních volnosti je žádoucí, obzvlášť pokud je použit 

matematický program, který provede výpočet. Zároveň kompletní výsledky Absolutních 

i relativních chyb je možné vyčíslit v spustitelném Matlab souboru na přiložením CD. 

Tabulka 4.14: Výsledné hodnoty regresní funkce SRTP hovorů o 15 stupních volnosti 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9987 

 

Počet hovorů Δmax 

55 0,0944 

56 0,136 

62 0,062 

  

Počet hovorů δ [%] 

55 2,105 

56 3,279 

62 1,872 

  

Počet 

hovorů 

 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,486 49 4,478 58 3,964 67 2,975 

41 4,481 50 4,481 59 3,792 68 2,912 

42 4,489 51 4,492 60 3,629 69 2,844 

43 4,483 52 4,502 61 3,484 70 2,764 

44 4,481 53 4,497 62 3,361 71 2,680 
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4.5 Stanovení regresní rovnice RTP se zabezpečením TLS 

Při stanovení regresní rovnice pro RTP se zabezpečením TLS bylo postupováno 

identicky jako u předešlých. Využití programu Matlab při výběru stupně volnosti 

u polynomické regrese odráží její složitost ale také přesnost. Nejprve jsem použil polynomickou 

regresi o 3 stupňů volnosti. Průběh lze vidět na obrázku 4.4.  

 

Obrázek 4.6:  Polynomická regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS o 3 stupních 

volnosti 

Z této regrese také vychází rovnice 4.12, která je poměrně jednoduchá. 

                                    (4.12) 

Po dosazení do rovnice a jejím vyčíslení je stanovena hodnota MOS např. pro počet 44 

hovorů RTP se zabezpečením TLS dle rovnice 4.13. 

                                                                   (4.13) 

Vzhledem k použitému stupni volnosti 3 u této polynomické regrese se jedná o značnou 

odchylku kdy, dle naměřených hodnot pro 44 hovoru je MOS stanoveno na 4,485.  

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y)jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 3 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.15. 

45 4,486 54 4,463 63 3,259 72 2,605 

46 4,490 55 4,391 64 3,173 73 2,561 

47 4,488 56 4,277 65 3,101 74 2,547 

48 4,482 57 4,130 66 3,035 75 2,547 
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Tabulka 4.15: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS 

o 3 stupních volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.15 ukazuje, že regresní funkce o 3 stupních volnosti a naměřené 

hodnoty spolu v dostatečné míře korelují. V obrázku 4.6 jsou ovšem patrné odchylky. Proto 

bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax , pro body , kdy dochází k rozdílům mezi 

regresní funkcí a naměřenými výsledky. 

Maximální Absolutní chyba je vypočtena dle rovnice 4.4. V tabulce 4.16, uvádím 

maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, které nekorespondují s výsledky 

naměřenými.  

Tabulka 4.16: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS o 3 

stupních volnosti 

 

 

 

 

 

 

Relativní chyba vypočtená dle rovnice 4.5 je vyjádřena v procentech. Výsledky této 

chyby pro stejný počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.17. 

Tabulka 4.17: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS o 3 stupních 

volnosti 

 

 

 

 

 

 

Použití Matlabu opět umožní použít u dané regrese více stupňů volnosti. Tím je 

zajištěno co nejvyšší přiblížení k naměřeným hodnotám MOS a reálnější interpretace regresní 

křivky. Vstupní funkci byla upravena pro výpočet, kdy jsem zvolil 14 stupňů volnosti. Průběh 

regresní funkce o 14 stupních volnosti je na obrázku 4.7. 

Pearsonův korelační koeficient r =  0,9837 

 

Počet hovorů Δmax 

40 0,303 

44 0,355 

50 0,261 

61 0,251 

63 0,291 

  

Počet hovorů δ [%] 

40 6,761 

44 7,912 

50 8,742 

61 12,856 

63 26,135 
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Obrázek 4.7:  Polynomická regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS o 14 stupních 

volnosti 
 

Z této regrese také vychází rovnice 4.14, která je poměrně složitá. Interpretace této 

rovnice mimo program je velmi komplikovaná. 

                                       (4.14) 

Dosazení a vyčíslení rovnice 4.14 je provedeno pomocí funkcí v programu Matlab 

v příslušném souboru dostupném na CD. Vyčíslením je stanovena hodnota MOS pro počet 44 

hovorů RTP se zabezpečením TLS v rovnici 4.15.  

                  (4.15) 

Oproti předešlé rovnici 4.12 je jedná rozdíl o 7% MOS ve prospěch rovnice 4.14. Je 

tedy patrné, že vyšší stupeň volnosti zajistí přesnější predikované hodnoty. Výsledné hodnoty 

regresní funkce reprezentuje tabulka 4.21. 

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y, která tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 14 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.18. 

Tabulka 4.18: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS 

o 14 stupních volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.18 ukazuje, že regresní funkce o 14 stupních volnosti 

a naměřené hodnoty spolu korelují téměř dokonale a ve větší míře, než je tomu u regresní 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9993 
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funkce se 3 stupni volnosti. Opět se prokazuje, že více stupňů volnosti regresní rovnice zvyšuje 

přesnost vypočtených hodnot, vůči naměřeným výsledkům. V obrázku 4.7 jsou už jen nepatrné 

odchylky. Nicméně v těchto odchylkách bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax 

dle rovnice 4.4. V tabulce 4.19, uvádím maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, 

které nekorespondují s výsledky naměřenými.  

Tabulka 4.19: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS 

o 14 stupních volnosti 

 

 

 

 

Stejně jako pro regresní funkci o 3 stupních volnosti i u regresní funkce o 14 stupních 

volnosti je nutné vypočíst Relativní chybu dle rovnice 4.5. Výsledky Relativní chyby pro stejný 

počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.20. 

Tabulka 4.20: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením TLS o 14 stupních 

volnosti 

 

 

 

 

Rozdíl maximální Absolutní chyby mezi tabulkami 4.16 a 4.19 je patrný. S tímto 

zároveň korespondují rozdíly u Relativní chyby mezi tabulkami 4.17 a 4.20. Mohu jednoznačně 

říci, že použití regresní křivky o více stupních volnosti je žádoucí, obzvlášť pokud je použit 

matematický program, který provede výpočet. Zároveň kompletní výsledky Absolutních 

i relativních chyb je možné vyčíslit v spustitelném Matlab souboru na přiloženém CD. 

Tabulka 4.21: Výsledné hodnoty regresní funkce RTP se zabezpečením TLS hovorů o 14 

stupních volnosti 

Počet hovorů Δmax 

46 0,111 

53 0,063 

54 0,054 

  

Počet hovorů δ [%] 

46 2,653 

53 2,261 

54 2,134 

  

Počet 

hovorů 

 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,501 49 3,100 58 2,239 

41 4,486 50 3,013 59 2,136 

42 4,492 51 2,955 60 2,063 

43 4,472 52 2,856 61 1,930 

44 4,486 53 2,720 62 1,586 

45 4,375 54 2,591 63 1,106 

46 4,061 55 2,495 64 1,102 

47 3,648 56 2,427 65 1,084 

48 3,299 57 2,347   
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4.6 Stanovení regresní rovnice RTP se zabezpečením IPSec 

Při stanovení regresní rovnice pro RTP se zabezpečením IPSec bylo postupováno 

identicky jako u předešlých. Využití programu Matlab při výběru stupně volnosti 

u polynomické regrese odráží její složitost ale také přesnost. Nejprve jsem použil polynomickou 

regresi o 3 stupňů volnosti. Průběh lze vidět na obrázku 4.8.  

 

Obrázek 4.8:  Polynomická regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec o 3 stupních 

volnosti 

Z této regrese také vychází rovnice 4.16, která je poměrně jednoduchá. 

                                    (4.16) 

Po dosazení do rovnice a jejím vyčíslení je stanovena hodnota MOS např. pro počet 46 

hovorů RTP se zabezpečením IPSec dle rovnice 4.17. 

                                                                   (4.17) 

Vzhledem k použitému stupni volnosti 3 u této polynomické regrese se jedná o značnou 

odchylku kdy, dle naměřených hodnot pro 44 hovoru je MOS stanoveno na 4,485.  

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y) jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 3 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.22. 

Tabulka 4.22: Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP se zabezpečením 

IPSec o 3 stupních volnosti 

 

 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9899 
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Výsledek dle tabulky 4.22 ukazuje, že regresní funkce o 3 stupních volnosti a naměřené 

hodnoty spolu v dostatečné míře korelují. V obrázku 4.8 jsou ovšem patrné odchylky. Proto 

bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax , pro body , kdy dochází k rozdílům mezi 

regresní funkcí a naměřenými výsledky. 

Maximální Absolutní chyba je vypočtena dle rovnice 4.4. V tabulce 4.23, uvádím 

maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, které nekorespondují s výsledky 

naměřenými.  

Tabulka 4.23: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec 

o 3 stupních volnosti 

 

 

 

 

 

 

Relativní chyba vypočtená dle rovnice 4.5 je vyjádřena v procentech. Výsledky této 

chyby pro stejný počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.24. 

Tabulka 4.24: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec o 3 stupních 

volnosti 

 

 

 

 

 

 

Použití Matlabu opět umožní použít u dané regrese více stupňů volnosti. Tím je 

zajištěno co nejvyšší přiblížení k naměřeným hodnotám MOS a reálnější interpretace regresní 

křivky. Vstupní funkce byla upravena pro výpočet, kdy jsem zvolil 10 stupňů volnosti. Průběh 

regresní funkce o 10 stupních volnosti je na obrázku 4.9. 

Počet hovorů Δmax 

40 0,131 

46 0,371 

48 0,168 

52 0,155 

65 0,116 

  

Počet hovorů δ [%] 

40 2,909 

46 8,269 

48 4,554 

52 4,994 

65 5,617 
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Obrázek 4.9:  Polynomická regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec o 10 stupních 

volnosti 
 

Z této regrese také vychází rovnice 4.18, která je poměrně složitá. Interpretace této 

rovnice mimo program je velmi komplikovaná. 

                                     (4.18) 

Dosazení a vyčíslení rovnice 4.18 je provedeno pomocí funkcí v programu Matlab 

v příslušném souboru dostupném na CD. Vyčíslením je stanovena hodnota MOS pro počet 44 

hovorů RTP se zabezpečením IPSec v rovnici 4.19.  

                  (4.19) 

Oproti předešlé rovnici 4.16 je jedná rozdíl o 4% MOS ve prospěch rovnice 4.18. Je 

tedy patrné, že vyšší stupeň volnosti zajistí přesnější predikované hodnoty. Výsledné hodnoty 

regresní funkce reprezentuje tabulka 4.28. 

Pro tento stupeň volnosti jsem vypočetl Pearsonův korelační koeficient r, který je 

reprezentován rovnicí 4.3 [43]. Avšak pro výpočet jsem zvolil funkci v Matlabu 

corrcoef(x,y) jenž tento výpočet provedla. Výsledek korelace pro regresi o 10 stupních 

volnosti je uveden v tabulce 4.25. 

Tabulka 4.25:  Pearsonův korelační koeficient regresní funkce MOS RTP se zabezpečením 

IPSec o 10 stupních volnosti 

 

 

Výsledek dle tabulky 4.25 ukazuje, že regresní funkce o 10 stupních volnosti 

a naměřené hodnoty spolu korelují téměř dokonale a ve větší míře, než je tomu u regresní 

Pearsonův korelační koeficient r = 0,9971 
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funkce se 3 stupni volnosti. Opět se prokazuje, že více stupňů volnosti regresní rovnice zvyšuje 

přesnost vypočtených hodnot, vůči naměřeným výsledkům. V obrázku 4.9 jsou už jen nepatrné 

odchylky. Nicméně v těchto odchylkách bylo nutné stanovit maximální Absolutní chybu Δmax 

dle rovnice 4.4. V tabulce 4.26, uvádím maximální Absolutní chybu pro dané počty hovorů, 

které nekorespondují s výsledky naměřenými.  

Tabulka 4.26: Maximální Absolutní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec 

o 10 stupních volnosti 

 

 

 

 

Stejně jako pro regresní funkci o 3 stupních volnosti i u regresní funkce o 10 stupních 

volnosti je nutné vypočíst Relativní chybu dle rovnice 4.5. Výsledky Relativní chyby pro stejný 

počet hovorů jako u Absolutní chyby je uveden v tabulce 4.27. 

Tabulka 4.27: Relativní chyba regresní funkce MOS RTP se zabezpečením IPSec o 10 stupních 

volnosti 

 

 

 

 

Rozdíl maximální Absolutní chyby mezi tabulkami 4.23 a 4.26 je patrný. S tímto 

zároveň korespondují rozdíly u Relativní chyby mezi tabulkami 4.14 a 4.27. Mohu jednoznačně 

říci, že použití regresní křivky o více stupních volnosti je žádoucí, obzvlášť pokud je použit 

matematický program, který provede výpočet. Zároveň kompletní výsledky Absolutních 

i relativních chyb je možné vyčíslit v spustitelném Matlab souboru na přiloženém CD. 

Tabulka 4.28: Výsledné hodnoty regresní funkce RTP se zabezpečením IPSec hovorů o 10 

stupních volnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hovorů Δmax 

46 0,205 

47 0,167 

51 0,090 

  

Počet hovorů δ [%] 

46 4,572 

47 4,314 

51 2,675 

  

Počet 

hovorů 

 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

Počet 

hovorů 

Průměrná 

hodnota MOS 

40 4,490 49 3,571 58 2,535 

41 4,475 50 3,401 59 2,475 

42 4,469 51 3,273 60 2,412 

43 4,517 52 3,167 61 2,331 

44 4,535 53 3,063 62 2,235 

45 4,458 54 2,949 63 2,159 

46 4,280 55 2,827 64 2,130 

47 4,040 56 2,709 65 2,052 

48 3,790 57 2,610   
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4.7 Matematický model v Matlabu pro stanovení výkonnostních 

limitů při garanci MOS 

Jako poslední bod mé práce jsem díky provedeným experimentům a vyhodnocení jejich 

výsledků mohl navrhnout v programu Matlab matematický model. Tento matematický model 

tedy vychází z principů vytvořených regresními funkcemi, které využívá. V modelu jsou 

zohledněny tři zásadní limity. Jedná o garantování hodnoty MOS dle tabulky 2.1, která určuje 

kvalitu daného hovoru. Jako garanci hodnot jsem vybral hodnotu maximální. Dále hodnotu 3,6 

MOS, kdy je kvalita stále dobrá, rušení je znatelné ale neobtěžující. Jako třetí to je hodnota 2,5 

MOS, kdy už kvalita je nízká a rušení je až obtěžující a uživatel musí vyvinout úsilí, aby hovoru 

rozuměl. Nicméně hovor je uskutečněn, avšak tato hodnota kvality řeči je mezní. 

 

 

Obrázek 4.10:  Výstup matematického modelu pro stanovení výkonnostních limitů při garanci 

MOS 

 

Tento model jsem koncipoval jako spustitelný Matlab soubor. Pro jeho funkčnost je 

tedy program Matlab nezbytný. Do modelu jsou zavedeny dva vstupní parametry, které jsou pro 

výpočet zásadní. Prvním parametrem je zvolení přenosové rychlosti kanálu, který je vyhrazen 

pro hlas. Toto je z důvodu, kdy při provádění experimentů bylo vyhrazeno pásmo čistě pro hlas, 

a jiné datové služby tento provoz neovlivnily. Takto jsem simuloval tedy prostředí, které 

v obvyklém smíšeném provozu může být odděleno označkováním paketů za účelem dodržení 

QoS, nebo hlasová služba může fungovat ve virtuální LAN síti. Druhým parametrem je poté 

zvolení daného typu zabezpečení. Pro přenosovou rychlost jsem se řídil obvyklými hodnotami 

dnešních přenosových sítí, při limitech minimálně 100 Kbit/s a maximálně 100 Gbit/s. Tyto 

limity jsou striktně vynuceny podmínkou při vstupním zadání a uživatel je na limity upozorněn. 

Podmínka zadání se opakuje do okamžiku, než uživatel správně zadá použitou rychlost 

přenosového kanálu. Po splnění a správném zadání prvního parametru je uživatel vyzván, aby 
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vybral jednu ze čtyř možností použití zabezpečení hovoru. Tu opět zadá do konzole a potvrdí. 

Tím je uživatelova část splněna a program následně okamžitě vypočte a zobrazí, množství 

hovorů jenž lze s danou kvalitou MOS, při daném zabezpečení a přenosové rychlosti garantovat. 

Na obrázku 4.10 je tedy možné vidět výstup konzole po zadání parametrů do programu 

a následný výsledek. 

Tato aplikace tedy uživateli poskytne velmi dobrý přehled o tom, jak může vytížit dané 

přenosové pásmo s daným typem zabezpečení, při plnění daných limitu kvality řeči. Stejně jako 

pro regresní rovnice, tak i spustitelný Matlab zdrojový soubor modelu lze nalézt na přiloženém 

CD. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce byla studie problematiky kvality řeči. Konkrétně hodnocení 

kvality řeči v různých podmínkách síťového zabezpečení. Tuto práci jsem rozložil do části 

teoretické a části praktické. 

V teoretické části jsem nejprve představil technologii Voice over IP. Jakož i použité 

přenosové prostředí pro hlasovou službu, kdy jsem se věnoval zejména jeho zabezpečení. 

V práci je postupně rozebrán princip signalizace SIP, hlasového provozu RTP, SRTP a dále 

jednotlivé dva nejznámější typy zabezpečení TLS a IPSec, které jsou v práci později využity. 

Jako další stěžejní část kvalita řeči v IP prostředí. Zde jsem se snažil uvést čtenáře do způsobů 

jakými je hodnocena kvalita řeči dle norem stanovených organizací ITU-T. Kdy existuje 

stupnice MOS jako stěžejní hodnotící prvek a hodnocení je děleno na metody Intrusivní 

a Neintrusivní. Dále byly uvedeni jednotliví zástupci těchto metod, přičemž hlavní důraz jsem 

kladl na dále využitý matematický model PESQ. Uvedl jsem i další faktory ovlivňující kvalitu 

řeči jako Packet Loss, Echo, Jitter a Delay. Rovněž byl proveden výčet nejpoužívanějších 

kodeků pro IP telefonii a krátké nastínění E-modelu, jehož rovnice je používána pro predikci 

kvality řeči. 

Praktická část byla zaměřena na tvorbu experimentů a měření kvality řeči při použití 

zabezpečených médií. Pro tyto účely jsem si vytvořil experimentální pracoviště s využitím dvou 

pobočkových ústředen Asterisk verze 11.7, které byly propojeny pomocí trunku. Rychlost 

přenosového kanálu byla omezena pomocí nástroje tc qdisk, který je součástí jádra Kernel os 

Linux. Po patřičné konfiguraci, jeden z Asterisku inicioval hovor s nahrávkou [41], který prošel 

systémem a na Asterisku dvě pomocí echa odeslán zpět k prvnímu Asterisku a zaznamenán. 

Průchod přenosovým kanálem ovlivnil kvalitu nahrávky. Takto vytvořené nahrávky byly 

zavedeny do matematického modelu PESQ [7] a vyhodnocena výsledná kvalita MOS. Všechny 

tyto úkony jsem pro zjednodušení práce vložil do BASH skriptu. Ve skriptu jsem nastavil počty 

iniciovaných hovorů a skript se postaral jak o iniciování hovorů, tak o následné automatické 

zavedení do modelu PESQ, vyhodnocení a uložení výsledků v textovém souboru do patřičných 

složek. Měření postupně proběhlo pro všechny typy vybraného zabezpečení a to RTP, STRP, 

TLS a IPSec. Vždy před každým měřením bylo nutné aplikovat daný typ zabezpečení a tím 

upravit nastavení.  Zároveň byly pro každý typ zabezpečení provedeny teoretické výpočty 

nároků jednotlivých zabezpečení na přenosovou rychlost. Naměřené výsledky jsem dále 

zpracovával pomocí matematické statistiky, provedení testů normality a Exploratorní analýzy. 

Překvapivě praktické měření poskytlo dle mého lepší výsledky než u teoretických výpočtů. Což 

ale může být způsobeno nejistotou měření. Výsledky aplikované statistiky byly vykresleny 

pomocí programu Matlab do jednotlivých grafů. Srovnání je provedeno v obrázku 4.1. 

Ze kterého je patrné, že nejlépe je na tom RTP, které ovšem neposkytuje žádné zabezpečení. Na 

které navazuje SRTP, kde již dochází k zašifrování hlasového streamu a autentizaci. Třetí je 

zabezpečení pomocí IPSec a posledním je tedy TLS. Rozdíl mezi RTP a SRTP dosahoval např. 

při 58 hovorech téměř 0,5 MOS. Kdy RTP bylo na maximální hodnotě 4,485 MOS a SRTP 
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4,061 MOS. Rozdíl mezi IPSec a TLS dosazoval při 55 hovorech byl opět téměř 0,5 MOS, kdy 

pro IPSec bylo 3,476 MOS a TLS 2,980 MOS.  

Pro všechny průběhy jednotlivých naměřených veličin jsem provedl regresní analýzu. 

Jak je patrné, vždy jsem prováděl dva typy analýzy k dané křivce za pomocí polynomické 

regrese a zvolil jsem stupně volnosti. Jako základní jsem zvolil polynomickou regresi o 3 

stupních volnosti, provedl analýzu, zaznamenal průběh, Pearsonův korelační koeficient r, 

maximální Absolutní odchylku a směrodatnou odchylku. Tento postup jsem aplikoval na 

regresní křivku o více stupních volnosti dle daného zabezpečení. Regresní křivkou o více 

stupních volnosti jsem se reálně více přiblížil naměřeným výsledkům, což potvrdily vždy 

i výsledky korelace u jednotlivých typů zabezpečení. 

Tyto regresní průběhy jsem využil při tvorbě matematického modelu v prostředí 

Matlab. Tento slouží k stanovení výkonnostních limitů kanálu, při daném typu zabezpečení 

a garantované hodnotě MOS. 

Mezi přínosy mé práce patří vytvoření automatizovaného pracoviště pro generování 

a hodnocení kvality řeči při různých podmínkách síťového zabezpečení. Jakož i v provedené 

metodice při vyhodnocení výsledků a následném vytvoření řady nástrojů pro jejich zpracování 

v prostředí Matlab, uvedených v elektronické příloze na CD. Díky provedené regresní analýze 

jsem vytvořil Matematický výpočetní model, pro stanovení výkonnostních limitů přenosového 

kanálu, při daném zabezpečení a garantování hodnoty MOS, jenž je stěžejním výstupem mé 

práce.  

Řešení této diplomové práce komplexně rozšířilo mé odborné znalosti v dané 

problematice. Poznatky nabyté touto prací dále využiji ve svém zaměstnání. O všem je nutno 

podotknout, že vidím i možnosti ve vylepšení této práce. Jako může být použití jiných typů 

kodeků. Simulování zpoždění a ztrátovosti na přenosovém kanálu. Poté provedení statistické 

analýzy pro takto komplikované simulované prostředí. Tomuto výzkumu se budu věnovat již ve 

svém volném čase. 
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Příloha A:   Parametry pro výpočet E-modelu 

Zvýrazněné parametry přenosového řetězce hodnoceného faktorem R jsou ty, které mají 

největší vliv na kvalitu přenosu hovorového signálu. Zde je uveden výčet a popis jednotlivých 

parametrů obrázku 3.1: 

 OLR [dB] (Overall Loudness Rating) prezentuje celkovou míru hlasitosti, 

z obrázku je jasné, že OLR získáme jako součet SLR a RLT, OLR = SLR+RLR, 

 SLR [dB] (Send Loudness Rating) je míra hlasitosti ve vysílacím směru, výchozí 

hodnota SLR = 8 dB, 

 RLR [dB] (Receive Loudness Rating) je míra hlasitosti v přijímacím směru, 

výchozí hodnota RLR = 2 dB, 

 STMR [dB] (Sidetone Masking Rating) je míra potlačení vlastního hovoru, 

výchozí hodnota STMR = 15 dB, 

 LSTR [dB] (Listener Sidetone  Rating) je míra potlačení místní vazby u 

příjemce, výchozí hodnota LSTR = 18 dB, LSTR = SMTR+Dr, 

 T [ms] (Mean one-way Delay of the Echo Path) představuje zpoždění ozvěny 

v jednom směru, výchozí hodnota T = 0 ms, 

 Ta [ms] (Absolute Delay) je celkové zpoždění, výchozí hodnota je Ta = 0 ms, 

 TELR [dB] (Talker Echo Loudness Rating) prezentuje míru hlasitosti ozvěny na 

straně hovořícího, výchozí hodnota je TELR = 65 dB, 

 Ie [-] (Equipment Impairment Factor) je faktor zhoršení vlivem zařízení, což 

zahrnuje i vliv kodeku, výchozí hodnota Ie = 0, 

 qdu [-] (Quantization Distortion Units) je jednotka quantizačního zkreslení, 

výchozí hodnota qdu = 1, 

 Bpl [-] (Packet-loss Robustness Factor) prezentuje odolnost kodeku proti ztrátám, 

výchozí hodnota Bpl = 1, 

 Ppl [%] (Packet-loss Probability) je ztrátovost paketů, výchozí hodnota Ppl = 0, 

 A [-] (Advantage Factor) je faktor zvýhodnění, výchozí hodnota A = 0, 

 WEPL [dB] (Weighted Echo Path Loss) je vážená střední hodnota ztrát echa 

příjemce, která je prezentována rozdílem úrovně signálu hovořícího účastníka a 

echa příjemce, výchozí hodnota WEPL = 110 dB, 

 Nc [dBmOp] (Electric Circuit Noise) představuje šumy způsobené elektrickými 

obvody, výchozí hodnota Nc = -70 

 Nfor [dBmp] (Noise Floor) přestavuje součet rušivých signálů z různých zdrojů 

hluku a neužitečných signálů šířících se přes testovaný systém, výchozí hodnota 

Nfor = -64, 

 Dt [ms] (Diffrence for Absolute delay) je prodloužení celkového zpoždění oproti 

zpoždění ozvěny v jednom směru, Dt = Ta-T  výchozí hodnota Dt = 0 ms, 

 Dr [dB] (D-value of Telephone at Receive-Side) je hodnota představující rozdíl 

v citlivosti mikrofonu příjemce mezi užitečným signálem a zvuky pronikající do 

mikrofonu z místnosti, výchozí hodnota Dr = 3 dB, 

 Ds [dB] (D-value of Telephone at Send-Side), je hodnota představující rozdíl 

v citlivosti mikrofonu hovořícího mezi užitečným signálem a zvuky pronikající do 

mikrofonu z místnosti, výchozí hodnota Ds = 3 dB, 
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 Pr [dB] (Room Noise at Receive Side) je hluk místnosti na přijímací straně, 

výchozí hodnota Pr = 35dB, 

 Ps [dB] (Room Noise at Send Side) je hluk místnosti na vysílací straně, výchozí 

hodnota Ps = 35 dB. 

 

Příloha B:   RTP Datagram a jeho podrobný popis 

V

Časová známka

Hlavička

32 bitů

12 Bytů

Data

CSCR - identifikační seznam přispívajících zdrojů

SSRC - Identifikátor synchronizačního zdroje

P X CC M PT Sekvenční čítač

 

Obrázek B.1: RTP Datagram 

Struktura RTP datagramu:  

 V - Verze protokolu RTP. 

 P - Při hodnotě 1 doplněk paketu o jeden čí více oktetů. 

 X - Rozšiřující bit při hodnotě 1 pevné záhlaví následuje jedno záhlaví rozšiřující 

 CC - Číslo CSCR identifikátoru 

 M - Značka neurčité interpretace. Užití k označení konce rámce v paketovém toku. 

 PT - Paylode type, určení užitečného zatížení RTP. 

 Sekvenční číslo - Zvyšováno s každým odeslaným RTP paketem. Souslednost 

streamu. 

 Časová značka - Vzorkovací značka prvního oktetu RTP paketu. 

 SSRC - Náhodně generovaný identifikátor zdroje, samostatný pro každou RTP 

relaci 

 CSCR - Identifikace přispívajícího zdroje. 
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Příloha C:   Typy zasílaných zpráv Hello TLS  

 

 Hello Request - Oznámení pro vyjednání nových bezpečnostních podmínek protistraně. 

 Client Hello - První zpráva od klienta k serveru slouží k dohodnutí podmínek 

zabezpečení s verzí TLS a seznamem nabízených šifrovacích algoritmů. 

 Server Hello - Odpověď na Client Hello o dohodě na shodné sadě šifrovacích 

algoritmů, pokud není nalezena shoda, je vyslána chyba. 

 Server Certificate - následuje po Server Hello. Server ji zasílá kdykoliv se dohodne na 

výměně klíčů. Certifikát slouží k autentizaci. 

 Server Key Exchange message - odesláno ihned po Server Certificate zprávě a to v 

případě, že tato neobsahuje dostatek dat pro výměnu šifrovacích klíčů. Či pro Server 

Hello (pokud jde o anonymní vyjednávání). 

 Certificate request - vyžádání certifikátu od klienta, při vhodně zvolené sadě 

šifrovacích algoritmů. Pokud je tato zpráva poslána následuje ihned po Server Key 

Exchange pokud je poslána, jinak následuje zprávu Server Certificate. 

 Server Hello done - Zpráva ze serveru pro klienta pokud dojde k dohodě použitých 

algoritmů. 

 Client Certificate - po přijetí Server Hello done, se posílá, pokud server požaduje 

certifikát. Pokud klient nemá certifikát, musí poslat zprávu, že certifikát nemá. Což 

může skončit ukončením spojení. 

 Client Key Exchange message - Zprávu vždy odesílá klient. Musí být poslána ihned po 

zprávě Client Certificate, pokud byla poslána. Jinak to musí být první zpráva, odeslána 

o přijetí zprávy Server Hello done. Přenos sdíleného hlavního klíče metodou RSA či 

Diffie Hellman. 

 Certificate Verify - Použití k jednoznačnému ověření klientského certifikátu. Je 

odeslána na základě klientského certifikátu s podepisovací schopností (všechny s 

pevnými parametry Diffie-Hellmana). Musí být poslána po zprávě Client Key 

Exchange. 

 Finished - Odeslána jako poslední oznamující, že výměna klíče a autentizace proběhla 

úspěšně a tím i samotný handshake. Odesílá se ihned po zprávě Change Cipher Spec, 

kterou lze měnit šifrovací pravidla. 
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Příloha D:   Zdrojový kód vyhodnocení RTP  

%Statistické vyhodnocení pro RTP v Matlabu 

 

clear all; close all; clc; 

  

Hov = [55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

74 75]; 

  

%Hodnoty pocházejí z normálního rozdělení. Ověřeno pomocí testu 

normality: Shapire-Wilkova W. 

  

% Původní hodnoty Dolního kvartilu = Dk a Horního kvartilu = Hk 

 

Dk = [4.485 4.485 4.485 4.485 3.792 3.69 3.497 3.391... 

  2.551 1.574 1.36 1.218 1.257 1.165 1.123 1.106... 

  1.091 1.082 1.078 1.064 1.067]; 

Hk = [4.485 4.485 4.485 4.485 3.975 4.227 4.412 4.412... 

  4.411 4.411 4.411 4.411 4.411 4.341 4.411 4.292... 

  4.323 4.2345 4.288 4.288 4.225]; 

  

%Určení odlehlých pozorování pomocí metody Vnitřních Hradeb %pro 

RTP podmínka: (Xi<Dk-1.5*IQR)&(Xi>Hk-1.5*IQR) Xi = %Odlehlé 

pozorování 

  

IQR = Hk - Dk; %IQR = vzdálenost rozptylu obou kvartilů 

  

HK = Hk + (1.5*IQR); %Určení vnitřní hradby horního kvartilu 

%pro každý počet hovorů podmínka je,že odlehlé pozorování Xi>HK. 

                      

DK = Dk - (1.5*IQR); %Určení vnitřní hradby horního kvartilu 

%pro každý počet hovorů podmínka je,že odlehlé pozorování Xi<DK. 

  

%Rozptyl kvartilu určil, že od počtu 66H pro DK došlo 

%k nemožnosti splnit podmínku. DK se stalo záporným číslem. Od 

%počtu 60H nešlo splnit podmínku HK. Proto je patrné kolísání 

%jak Mediánu, tak Průměru. Odstranění hodnot nesplňujících 

%podmínky byly provedeny v Excelu. Pomocí podmínky a 

%vyfiltrování hodnot daných podmínkou. Poté nové hodnoty nahrány 

%do statgraphicu a provedena nová statistika. 

  

%-Hodnoty průměru a mediánu RTP hovoru ze statgraphicu- 

%Po provedení odstranění odlehlých pozorování dle metody 

%vnitřních hradeb. Odstranění provedeno pomoci Excelu. 

 

Av = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.04619 4.00409 3.92346... 

  3.74333 3.44017 3.29626 3.231 3.10576 3.08799... 

  3.07137 3.03354 2.93779 2.90317 2.76361... 

  2.75983 2.74951 2.67109]; 
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Med = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.077 4.159 4.308 3.804... 

   4.192 4.0615 3.984 3.799 3.663 3.714 3.561 3.963... 

   3.591 3.321  3.407 3.5695 3.333]; 

  

figure(1); 

Delay=55:0.001:75; 

plot (Hov,Av,'blacko') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'red'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP','fontsize',18); 

ylabel('Průměr MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu RTP 

hovorů','Interpolace průměru MOS na počtu RTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(2); 

Delay=55:0.001:75; 

plot (Hov,Med,'redo') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP','fontsize',18); 

ylabel('Medián MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost mediánu MOS na počtu RTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost mediánu MOS na počtu RTP 

hovorů','Interpolace mediánu MOS na počtu RTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(3); 

plot (Hov,Av,'blacko') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'red'); 

grid on; 

hold on; 

plot (Hov,Med,'redo') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

xlabel('Počet hovorů RTP','fontsize',18); 

ylabel('MOS-LQO','fontsize',18); 
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title ('Srovnání závislostí MOS na počtu RTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu RTP 

hovorů','Interpolace průměru MOS na počtu RTP hovorů','Závislost 

mediánu MOS na počtu RTP hovorů','Interpolace mediánu MOS na 

počtu RTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

  

Příloha E:   Zdrojový kód vyhodnocení SRTP  

%Statistické vyhodnocení pro SRTP v Matlabu 

 

clear all; close all; clc; 

  

Hov = [55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

74 75]; 

  

%Hodnoty pocházejí z normálního rozdělení. Ověřeno testem 

normality pomocí Shapire-Wilkova W testu. 

  

%Původní hodnoty Dolního kvartilu = DkS a Horního kvartilu = HkS 

 

DkS = [4.485 4.065 3.496 3.356 3.56 3.151 2.74 1.841...         

1.968 1.343 1.154 1.128 1.108 1.096 1.095 1.084 1.078... 

1.0675 1.064 1.06 1.058]; 

 

HkS = [4.485 4.2235 4.411 4.411 3.841 4.411 4.411 4.411... 

4.303 4.322 4.258 4.228 4.244 4.309 4.277 4.254 4.239... 

4.16  4.154 4.186 4.186]; 

 

%Určení odlehlých pozorování pomocí metody Vnitřních Hradeb pro 

%SRTP podmínka: (Xi<Dk-1.5*IQR)&(Xi>Hk-1.5*IQR) Xi = Odlehlé 

%pozorování 

  

%IQR(SRTP)= vzdálenost rozptylu obou kvartilu 

IQRS = HkS - DkS;  

  

HKS = HkS + (1.5*IQRS); %Určení vnitřní hradby horního kvartilu 

%pro každý počet hovorů podmínka je,že odlehlé pozorování Xi>HK. 

  

DKS = DkS - (1.5*IQRS); %Určení vnitřní hradby horního kvartilu 

%pro každý počet hovorů podmínka je,že odlehlé pozorování Xi<DK. 

 

%Rozptyl kvartilu určil, že od počtu 62H pro DK došlo k 

%nemožnosti splnit podmínku. DK se stalo záporným číslem. Od 

%počtu 57H nešlo splnit podmínku HK. Proto je patrné kolísání 

%jak Mediánu, tak Průměru. Odstranění hodnot nesplňujících 

%podmínky bylo provedeno v Excelu. Pomocí podmínky došlo 
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%k vyfiltrování daných hodnot. Nové hodnoty nahrány do 

%statgraphicu a provedena nová statistika. 

  

%-Hodnoty průměru a mediánu SRTP hovoru ze statgraphicu- 

%Odstranění odlehlých pozorování dle metodou vnitřních hradeb. 

%Odstranění provedeno pomocí Excelu. 

 

AvS = [4.485 4.14139 4.11585 4.06111 3.7349 3.68584... 

       3.45912 3.29902 3.29802 3.19484 3.10854 3.02266... 

       2.9369 2.93192 2.86334 2.75112 2.67822 2.60541... 

       2.56886 2.55482 2.55188]; 

MedS = [4.485 4.15 4.411 4.411 3.776 4.029 4.199... 

        4.036 4.033 3.9195 3.94 3.775 3.635 3.6465... 

        3.511 3.234 3.013 2.9865 2.959 3.01 2.958]; 

  

figure(4); 

Delay=55:0.001:75; 

plot (Hov,AvS,'blacko') 

hold on; 

grid on; 

MS = interp1(Hov,AvS,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,MS,'red'); 

%grid minor; 

xlabel('Počet hovorů SRTP','fontsize',18); 

ylabel('Průměr MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost průměru MOS na počtu SRTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu SRTP 

hovorů','Interpolace průměru MOS na počtu SRTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(5); 

Delay=55:0.001:75; 

plot (Hov,MedS,'redo') 

hold on; 

IS = interp1(Hov,MedS,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,IS,'blue'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů SRTP','fontsize',18); 

ylabel('Medián MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost mediánu MOS na počtu SRTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost mediánu MOS na počtu SRTP 

hovorů','Interpolace mediánu MOS na počtu SRTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(6); 

plot (Hov,AvS,'blacko') 

hold on; 
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MS = interp1(Hov,AvS,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,MS,'red'); 

grid on; 

hold on; 

plot (Hov,MedS,'redo') 

hold on; 

IS = interp1(Hov,MedS,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,IS,'blue'); 

xlabel('Počet hovorů SRTP','fontsize',18); 

ylabel('MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Srovnání závislostí MOS na počtu SRTP hovorů při šířce 

kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu SRTP 

hovorů','Interpolace průměru MOS na počtu SRTP 

hovorů','Závislost mediánu MOS na počtu SRTP 

hovorů','Interpolace mediánu MOS na počtu SRTP hovorů'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

 

Příloha F:   Konfigurace VS pro zabezpečené spojení TLS pomocí OpenVPN 

Nejprve bylo nutné doinstalovat program OpenVPN [35] příkazem apt-get 

install openvpn na obou VS.  Dále bylo nutné na lokální stroj stáhnout nástroj Easy-Rsa 

pro tvorbu certifikátů a klíčů. Zvolil jsem Easy-Rsa 2.0, které jsem stáhnul na lokální stroj [36]. 

Z kterého jsem jej distribuoval na jeden VS do cílové složky /etc/openvpn. Zde bylo nutné 

provést změny v souboru vars, který je používán ke generování klíčů. Provedl jsem změny 

v parametrech: 

export KEY_SIZE=2048 

export CA_EXPIRE=3650 

export KEY_EXPIRE=3650 

export KEY_COUNTRY="CZ" 

export KEY_PROVINCE="Morava" 

export KEY_CITY="Ostrava" 

export KEY_ORG="FEI" 

export KEY_EMAIL="fec0006@vsb.cz" 

Dál již pomocí příkazů došlo ke kompilaci pomocí: 

. vars 

./clean-all 

./build-ca 

Byla vytvořena certifikační autorita sloužící k podepsání klíčů. Soubory ca.crt, 

ca.key. Dále bylo nutné vygenerovat certifikát a klíč pro server: 
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./build-key-server server  

Budeme vyzváni k vyplnění informací stejných jako u CA a nakonec dotázáni zda 

chceme podepsat certifikát. Následuje generování certifikátu pro klienta: 

./build-key-pass client1 

 Následuje výzva k vyplnění informací, hesla, a zda chceme certifikát podepsat. 

Potom již stačí vygenerovat jako poslední klíč s DiffieHellmanovým algoritmem sloužící pro 

vyjednání spojení: 

./build-dh 

Posledním krokem distribuce klíčů pro klienta na druhý VS. Pomocí příkazu:  

scp {ca.crt,client1.crt,client1.key,dh2048.pem} 

fecu@10.0.0.102:/home/fecu/ 

a dále do složky /etc/openvpn 

Dalším krokem je nastavení konfiguračních souborů pro část serveru a klienta ve 

složkách /etc/openvpn na příslušném stroji.  Rozhodl jsem se použít tunelovacího rozhraní 

TUN. 

Na stroji s částí serveru soubor otevřeme vim /etc/openvpn/server.conf a 

vložíme:   

tls-server 

proto udp 

dev tun 

server 192.168.1.0 255.255.255.0 

port 1194 

tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA 

ca /etc/openvpn/ca.crt 

cert /etc/openvpn/server.crt 

key /etc/openvpn/server.key 

dh /etc/openvpn/dh2048.pem 

log-append /var/log/openvpn_UDP1194 

status /var/run/vpn_UDP1194.status 10 

user root 

group root 

keepalive 10 120 
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comp-lzo 

verb 3 

persist-key 

persist-tun 

max-clients 10 

 Na stroji s částí klienta soubor otevřeme vim /etc/openvpn/server.conf a 

vložíme:   

tls-client 

dev tun 

proto udp 

remote 10.0.0.100 

port 1194 

pull 

auth-nocache 

ns-cert-type server 

tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-CBC-SHA 

ca /etc/openvpn/ca.crt 

cert /etc/openvpn/client1.crt 

key /etc/openvpn/client1.key 

comp-lzo 

verb 3 

persist-key 

persist-tun 

 

Všechny konfigurační soubory spolu s certifikáty je možné nalézt na přiloženém CD. 

Výpis pro připojení klienta je na obrázku F.1. 
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Obrázek F.1: Přihlašování klienta pomocí OpenVPN 

Změna v konfiguračních souborech pro Asterisk na obou VS je uvedena zde a zároveň 

jsou změněné konfigurační soubory dostupné na přiloženém CD. 

Konfigurační soubory pro jednotlivé VS:

sip.conf pro TLS VS1: 

[general] 

 

port=1194 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

dtmfmode=rfc2833 

udpbindaddr=0.0.0.0 

 

[server1]          

 

type=friend 

host=192.168.1.6 

trunk=yes 

defaultuser=server2 

username=server2 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no 

sip.conf pro TLS VS2: 

[general]   

 

port=1194 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

dtmfmode=rfc2833 

udpbindaddr=0.0.0.0 

 

[server2] 

 

type=friend 

host=192.168.1.1 

trunk=yes 

defaultuser=server1 

username=server1 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no 
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Příloha G:   Zdrojový kód vyhodnocení RTP se zabezpečením TLS  

%Statistické vyhodnocení pro TLS_RTP v Matlabu 

  

clear all; close all; clc; 

  

Hov = [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

59 60 61 62 63 64 65]; 

  

%Hodnoty pocházejí z normálního rozdělení. Ověřeno testem 

%normality pomocí Shapire-Wilkova W testu i testu Chi-square. 

  

% Původní hodnoty Dolního kvartilu = Dk a Horního kvartilu = Hk 

  

  Dk = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.219 3.921 3.009 2.258 

1.535 1.297 1.232 1.155 1.130 1.111 1.095 1.085... 1.079 1.073 

1.069 1.068 1.066 1.066 1.104 1.092 1.087]; 

 

Hk = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.402 4.297 4.319... 4.262 

4.383 4.370 4.376 4.366 4.334 4.163 4.214 4.064... 3.823 3.785 

3.454 3.3375 3.071 2.301 1.121 1.129 1.129]; 

%Určení odlehlých pozorování pomocí metody Vnitřních Hradeb pro 

%RTP s TLS podmínka: (Xi<Dk-1.5*IQR)&(Xi>Hk-1.5*IQR) Xi = 

Odlehlé pozorování 

  

IQR = Hk - Dk;%IQR = vzdálenost %rozptylu obou kvartilu 

  

HK = Hk + (1.5*IQR);%Podmínka určení vnitřní hradby horního 

%kvartilu pro každý počet hovorů je,že odlehlé pozorování Xi>HK. 

                      

DK = Dk - (1.5*IQR);% Podmínka určení vnitřní hradby dolního 

kvartilu pro každý počet hovorů je,že odlehlé pozorování Xi<DK. 

  

%Rozptyl kvartilu ovšem určil, že mezi počty 48H až 62H pro DK 

%došlo k nemožnosti splnit podmínku. DK se V tom intervalu stalo 

%záporným číslem. Mezi počty 47H až 61H nešlo splnit podmínku 

%HK. TO může být příčnou nesrovnalostí mezi mediánem a průměrem. 

%Odstranění hodnot nesplňujících podmínky bylo proveden v 

%Excelu. Pomocí podmínky a vyfiltrování hodnot. Poté nové 

%hodnoty nahrány do statgraphicu a provedena nová statistika. 

  

%-Hodnoty průměru a mediánu RTP hovoru ze statgraphicu- 

%Po provedení odstranění odlehlých pozorování dle metody 

%vnitřních hradeb. Odstranění provedeno pomoci Excelu. 

  

Av = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485...  

    4.32223 4.17151 3.55046 3.31633 3.14128... 

    2.98079 2.97822 2.81807 2.78328 2.53006... 

    2.53723 2.44628 2.30101 2.27017 2.14007... 

    2.05888 1.9496 1.59524 1.11234 1.10878 1.1062]; 
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Med = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485...  

    4.372 4.175 4.149 4.013 3.787 3.5155... 

    3.644 3.2805 3.173 2.0535 2.038 1.752... 

    1.446 1.4165 1.313 1.2275 1.19 1.151 1.112 1.107 1.104]; 

  

figure(1); 

Delay=40:0.001:65; 

plot (Hov,Av,'blacko') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'red'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP s TLS zabezpečením','fontsize',18); 

ylabel('Průměr MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením','Interpolace průměru MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(2); 

Delay=40:0.001:65; 

plot (Hov,Med,'blacko') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP s TLS zabezpečením','fontsize',18); 

ylabel('Medián MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost mediánu MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost mediánu MOS na počtu hovorů s TLS 

zabezpečením','Interpolace mediánu MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(3); 

plot (Hov,Av,'redo') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'black'); 

grid on; 

hold on; 

plot (Hov,Med,'blacko') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

xlabel('Počet hovorů RTP s TLS zabezpečením','fontsize',18); 



 

 

 

 

 

CII 

 

ylabel('MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Srovnání závislostí MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením','Interpolace průměru MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením','Závislost mediánu MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením','Interpolace mediánu MOS na počtu RTP hovorů s TLS 

zabezpečením'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

 

 

 

Příloha H:   Konfigurace VS pro zabezpečené spojení IPSec - ESP pomocí StrongSWAN 

Nejprve bylo nutné doinstalovat program StrongSWAN [32] a další balíčky příkazem 

apt-get install ipsec-tools strongswan-starter na obou VS. Konfigurace 

byla provedena tunelovým spojením typu host-host [32]. Pro tento testovací model bylo použito 

zabezpečení pomocí PSK hesla a dále byly vybrány šifrovací algoritmy pro ESP a IKE. Po 

instalaci bylo nutné nastavení konfiguračního souboru vim /etc/ipsec.conf na obou 

VS. Pro rozpoznání konfigurace byl VS1 označen jako Red a provedena konfigurace 

Red-To-Blue: 

conn red-to-blue 

  

 authby=secret 

 auto=route 

 keyingtries=1 

 keyexchange=ikev2 

 left=10.0.0.100 

 right=10.0.0.102 

 type=tunnel 

 esp=aes256gcm128! 

ike=aes256gcm16-aesxcbc-modp2048! 

Pro rozpoznání konfigurace byl VS2 označen jako Blue a provedena konfigurace 

Blue-To-Red: 

conn blue-to-red  

 authby=secret 

 auto=route 

 keyingtries=1 

 keyexchange=ikev2 

 left=10.1.1.20 

 right=10.1.1.30 

 type=tunnel 

 esp=aes256gcm128! 

ike=aes256gcm16-aesxcbc-modp2048! 



 

 

 

 

 

CIII 

 

Nastavení přesdíleného klíče autentizace PSK proběhlo v konfiguračním souboru 

vim /etc/ipsec.secret a je pro oba VS stejné: 

10.0.0.100 10.0.0.102 : PSK "ZadaneTajneHeslo" 

Po instalaci IPSec již běžel, bylo nutné po změně konfigurace jeho restart příkazem na 

obou VS:  

ipsec restart 

Ověření správně sestaveného tunelu je možné příkazem:  

watch ipsec statusall 

Takto vytvořený IPSec tunel se zabezpečením ESP je k vidění na obrázku H.1. 

Konfigurační soubory pro jednotlivé VS:

sip.conf pro ESP VS1: 

[general] 

 

port=5060 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

dtmfmode=rfc2833 

udpbindaddr=0.0.0.0 

 

[server1]          

 

type=friend 

host=10.0.0.102 

trunk=yes 

defaultuser=server2 

username=server2 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no 

 

sip.conf pro ESP VS2: 

[general]   

 

port=5060 

disallow=all 

allow=alaw 

transport=udp 

dtmfmode=rfc2833 

udpbindaddr=0.0.0.0 

 

[server2] 

 

type=friend 

host=10.0.0.100 

trunk=yes 

defaultuser=server1 

username=server1 

qualify=yes 

secret=trunk 

context=local 

encryption=no 
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Obrázek H.1:  Navázání tunelového spojení IPSec se zabezpečením ESP 

Změna v konfiguračních souborech pro Asterisk na obou VS je uvedena zde a zároveň 

jsou změněné konfigurační soubory dostupné na přiloženém CD. 

 

Příloha I:   Zdrojový kód vyhodnocení RTP se zabezpečením ESP 

%Statistické vyhodnocení pro ESP_RTP v Matlabu 

  

clear all; close all; clc; 

  

Hov = [40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

59 60 61 62 63 64 65]; 

  

%Hodnoty pocházejí z normálního rozdělení. Ověřeno testem 

%normality pomocí Shapire-Wilkova W testu i testu Chi-square. 

  

% Původní hodnoty Dolního kvartilu = Dk a Horního kvartilu = Hk 

  

  Dk = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 3.834 3.425... 

 3.243 2.829 2.427 1.377 1.25 1.172 1.128 1.111 1.089... 

 1.077 1.073 1.065 1.062 1.057 1.052 1.05 1.048]; 

 

Hk = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.064 3.821... 

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.399 4.276 4.299 4.1865 4.042 4.154... 

 3.926 3.816 3.766 3.649 3.645 3.4655 3.488]; 

  

%Určení odlehlých pozorování pomocí metody Vnitřních Hradeb pro 

%RTP podmínka: (Xi<Dk-1.5*IQR)&(Xi>Hk-1.5*IQR) Xi = Odlehlé 

%pozorování 

  

IQR = Hk - Dk; %IQR = vzdálenost rozptylu obou kvartilu 

  

HK = Hk + (1.5*IQR); %Určení vnitřní hradby horního kvartilu pro 

%každý počet hovorů podmínka je, že odlehlé pozorování Xi>HK. 



 

 

 

 

 

CV 

 

                      

DK = Dk - (1.5*IQR); %Určení vnitřní hradby dolního kvartilu pro 

%každý počet hovorů podmínka je, že odlehlé pozorování Xi<DK. 

  

%Rozptyl kvartilu ovšem určil, že od počtu 66H pro DK došlo k 

%nemožnosti splnit podmínku. DK se stalo záporým číslem. Od 

%počtu 49H nešlo splnit podmínku HK. Proto je patrné kolísání 

%jak Mediánu, tak Průměru. Odstranění hodnot nesplňujících 

%podmínky byly provedeny v Excelu. Pomocí podmínky a 

%vyfiltrování hodnot daných podmínkou. Poté nové hodnoty nahrány 

%do statgraphicu a provedena nova statistika. 

  

%-Hodnoty průměru a mediánu ESP-RTP hovoru ze statgraphicu- 

%Po provedení odstranění odlehlých pozorování dle metody 

%vnitřních hradeb. Odstranění provedeno pomoci Excelu. 

  

Av = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 3.87283...  

    3.6006 3.4755 3.36287 3.11236 3.01959 2.93068... 

    2.82056 2.72423 2.60122 2.63933 2.47129 2.37656... 

    2.31056 2.23952 2.21618 2.08351 2.06278]; 

  

Med = [4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 4.485 3.928 3.756...  

   3.7575 4.172 4.033 3.7155 3.664 3.548 3.207 3.0675 2.72... 

   2.785 2.047 1.7645 1.486 1.392 1.314 1.244 1.184]; 

   

figure(1); 

Delay=40:0.001:65; 

plot (Hov,Av,'blacko') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'red'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP s zabezpečením ESP','fontsize',18); 

ylabel('Průměr MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů s zabezpečením 

ESP při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Závislost průměru MOS na počtu RTP hovorů s 

zabezpečením ESP','Interpolace průměru MOS na počtu RTP hovorů s 

zabezpečením ESP'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(2); 

Delay=40:0.001:65; 

plot (Hov,Med,'blacko') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

grid on; 

xlabel('Počet hovorů RTP s zabezpečením ESP','fontsize',18); 

ylabel('Medián MOS-LQO','fontsize',18); 



 

 

 

 

 

CVI 

 

title ('Závislost mediánu MOS na počtu RTP hovorů s zabezpečením 

ESP při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Location','SouthWest','Závislost mediánu MOS na 

počtu hovorů s zabezpečením ESP','Interpolace mediánu MOS na 

počtu RTP hovorů s zabezpečením ESP'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

  

figure(3); 

plot (Hov,Av,'redo') 

hold on; 

M = interp1(Hov,Av,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,M,'black'); 

grid on; 

hold on; 

plot (Hov,Med,'blacko') 

hold on; 

I = interp1(Hov,Med,Delay,'cubic'); 

plot(Delay,I,'blue'); 

xlabel('Počet hovorů RTP s zabezpečením ESP','fontsize',18); 

ylabel('MOS-LQO','fontsize',18); 

title ('Srovnání závislostí MOS na počtu RTP hovorů s 

zabezpečením ESP při šířce kanálu 5 Mbit/s','fontsize',21); 

hleg = legend('Location','SouthWest','Závislost průměru MOS na 

počtu RTP hovorů s zabezpečením ESP','Interpolace průměru MOS na 

počtu RTP hovorů s zabezpečením ESP','Závislost mediánu MOS na 

počtu RTP hovorů s zabezpečením ESP','Interpolace mediánu MOS na 

počtu RTP hovorů s zabezpečením ESP'); 

set(hleg,'fontsize',14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


