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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality řeči v IP sítích. V první části se zabývám 
celkově kvalitou řeči a přístupům k jejímu hodnocení pomocí stupnice MOS. Dále jsem navázal 
představením E-modelu, jako jednoho z hodnotících prvků a R-faktor, který slouží k ohodnocení dle 
doporučení ITU-T G.107. Nejdůležitější je však praktická část a to provedení experimentu s vlivem 
ztrátovosti a zpoždění v IP sítích na MOS pro různé jazykové mutace. Zde bylo použito 
experimentální měřicí pracoviště, na kterém proběhlo měření řečových vzorků českého a anglického 
jazyka. Toto měření bylo vyhodnoceno pomocí intrusivní metody PESQ a srovnáno s E-modelem. Po 
srovnání zde došlo i ke korekci výpočtů E-modelu s využitím regresní analýzy. Tedy parametr řeči byl 
zahrnut jako jeden z faktorů ovlivňující hodnocení. K porovnání naměřených a vypočtených výsledků 
sloužil software MATLAB. Výstupem je množství nástrojů pro hodnocení kvality řeči a přidání 
jazykového parametru do výpočtu E-modelu. Závěrem práce jsou zhodnoceny mé výsledky a 
dosažené cíle. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with an evaluation of a  speech quality in IP networks. The first part 
deals with speech quality overall and approaches to its evaluation using MOS scale.Next I followed up 
by the presentation of an E-model as one of the elements of  the evaluation and R-factor which is used 
to evaluate according to ITU-T G.107. The most important is the practical part and the experiment 
under the influence of packet loss and delay in IP networks to MOS for different language mutations. 
There the experimental measuring workplace was used, where the measurement of speech samples 
was completed in Czech and English. This measurement was evaluated by using PESQ intrusive 
method and compared with the E-Model. After comparison,there was also made the correction of the 
E-model calculation using a regression analysis. Quite speech parameter was included as one of the 
factors influencing the evaluation. The comparison of measured and calculated results was carried out 
with MATLAB software.The output is the number of tools for the evaluation quality of speech and the 
language parameter supplementation into the calculation of the E-model.The results and achieved 
goals are evaluated at the end of my work. 
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1 Úvod 

Schopnost komunikace a dorozumívání pomocí hlasu je stará jako lidstvo samo. Bez této 
schopnosti bychom tu nejspíše už dávno nebyli. Avšak pro nás moderní lidi je zlomovým okamžikem 
vynález telefonu a přesunutí se do oblasti telekomunikace. Díky telefonu můžeme dnes prakticky 
komunikovat téměř odkudkoliv a s kýmkoliv. Nemusíme přitom být s dotyčnou osobou tváří v tvář. 
V poslední době se díky rozvoji výpočetní techniky čím dál tím více komunikace děje prostřednictvím 
internetu. Technologie, která to umožňuje, se nazývá Voice over Internet Protocol zkráceně tedy VoIP. 
Ale abychom mohli vést srozumitelný rozhovor, je nutné, aby byla zajištěna jeho kvalita. Jak je 
známo, internet jako takový byl původně dimenzován pro datovou komunikaci zajišťující především 
kvalitu služeb, ale bez garance kvality přenosu. Přenosovou kvalitu audio signálu nám průchodem IP 
sítěmi ovlivňuje spousta faktorů. Dělíme je na dva hlavní: síťové (ztráta paketů, shluky, rozptyl 
a zpoždění) a nesíťové (typ kodeku, echo, hluk, pohlaví či jazyk). Za nejhorší z nich v IP telefonii 
považujeme: zpoždění mezi mluvčím a posluchačem, rozptyl, ztráta paketů při přenosu a echo neboli 
ozvěnu. Kvalita řeči je jeden z faktorů zahrnutý do kvality služeb QoS (Quality of Service), která 
slouží uživatelům pro garanci služby. Pro měření kvality řeči VQM  (Voice Quality Measurement) zde 
máme metody subjektivní a objektivní. Subjektivní metody jsou náročné na čas a lidské zdroje. 
Dalším problémem je jejich nemožnost je využít v reálném čase, takže se využívají minimálně. Proto 
jsou zde objektivní metody, které nevyužívají člověka jako hodnotitele. Používají výpočetní modely či 
matematické algoritmy. Hlavním hodnotícím prvkem je zde stupnice MOS (Mean Opinion Score) 
definována v doporučení organizací ITU-T P.800 [9] od 1 do 5. Kdy 5 je vynikající kvalita a 1 velmi 
špatná kvalita.  

V této bakalářské práci se budu věnovat technologii pro přenos hlasových paketů přes 
paketově přepínané sítě za použití Internetového Protokol (IP). V první části se zaměřím na kvalitu 
řeči jako takové, metody, kterými můžeme kvalitu řeči posoudit a vyhodnotit. V druhé budu posuzovat 
kvalitu řeči za pomoci výpočetního E-modelu, jehož stěžejním principem je sčítání faktorů 
ovlivňujících celkovou kvalitu. Výsledkem E-modelu je tzv. R-faktor. Avšak hlavní pozornost bude 
zaměřena na experiment, kde na vytvořeném pracovišti budu simulovat vliv ztrátovosti a zpoždění 
v IP sítích na MOS s použitím různých jazykových mutací. Pro tento experiment jsem si vybral 
anglický a český jazyk. Hodnocení kvality řeči probíhá ve světě především v anglickém jazyce. Bude 
tedy zajímavé srovnat tyto vlivy na jednotlivé jazyky. Posledním bodem mé práce bude vyhodnotit 
tento experiment pomocí metody PESQ a srovnat jej s referenčními hodnotami E-modelu, popřípadě 
provést korekci výpočtu predikované kvality s využitím regresní analýzy. 
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2 Kvalita řeči a přístupy k jejímu hodnocení 

Kvalita řeči je velmi individuální záležitost, kterou každý člověk může vnímat jinak. Nalezení 
toho pravého mechanismu pro hodnocení kvality hovoru je velmi obtížné a může být finančně i časově 
náročné. Proto je tento prvek v praxi často opomíjen a poskytovatelé se raději snaží o co největší 
rozsah a dostupnost služeb jako takových. Celý tento proces vnímání může být ještě více ovlivněn, 
pokud hovořící člověk trpí například nějakou vadou řeči (koktání aj.). Dále musíme vzít v potaz i 
aktuální rozpoložení posluchače a jeho soustředěnost. Není totiž jisté, že hodnocení posluchače u 
stejného vzorku bude vždy totožné. Toto jsou všechno subjektivní vlivy způsobené individualitou 
každého člověka. Proto se přistupuje k hodnocení objektivnímu, kde jsou tyto individuality potlačeny. 
Nejprve je nutné provést základní klasifikaci kvality, která se dělí na:  

• poslechovou LQ (Listening Quality), 
• konverzační CQ (Conversational Quality), 
• očekávanou EQ (Estimated Qaulity). 

Pro testování se využívá poslechových nebo konverzačních testů. V konverzačním testu je hodnocena 
vzájemná komunikace dvou uživatelů přes testovací soustavu. Test je nejrealističtější co do prostředí 
avšak časově nejnáročnější. Poslechový test není tak realistický jako test konverzační, protože některé 
omezení pro něj nejsou až tak přísné. [3] [24] 

2.1 Stupnice pro hodnocení kvality řeči 

Pro ohodnocení kvality řeči po vlivu všech faktorů, které způsobují degradaci, slouží stupnice 
MOS (Mean Opinion Score). Definována v doporučení ITU-T P.10, které upravilo terminologii, 
charakterizovalo a sjednotilo termíny aby zabránilo nejasnostem v interpretaci naměřených výsledků. 
Pro hodnoty MOS existuje několik stupnic dle  ITU-T P.800 [9] a používá se vždy ta, která je pro 
daný test vhodná. Nejčastěji se ale používá pětibodová stupnice poslechové kvality viz. tabulka 2.1. 

Hodnocení MOS  Úroveň kvality Rušení 
5 Vynikající Neznatelné 
4 Dobrá Rozpoznatelné, neobtěžující 
3 Průměrná Rozpoznatelné, mírně obtěžující 
2 Nízká Obtěžující, vyvinutí úsilí porozumět 
1 Špatná Velmi obtěžující, řeč nesrozumitelná 

Tabulka.2.1: Poslechová stupnice MOS dle ITU-T 
 

Aby bylo zamezeno nedorozuměním v případě hodnocení testů pomoci stupnice MOS. Bylo v roce 
2007 vydáno doporučení ITU-T P.800.1 [10] viz. tabulka 2.2., které dělí stupnice kvality, jak mezi 
poslechové a konverzační testy, tak zároveň i metody mezi subjektivní, objektivní a odhadované. 

 

Metoda měření Poslechový test Konverzační test Hovořící test 
Subjektivní MOS-LQSy MOS-CQSy MOS-TQSy 
Objektivní MOS-LQOy MOS-CQOy MOS-TQOy 

Odhadované MOS-LQEy MOS-CQEy MOS-TQEy 
Tabulka.2.2: Přehled testů a metod hodnocení. 
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V tabulce 1.2 je možné vidět přehled kde: LQ znamená tedy Listening Quality (poslechový kvalita) 
a CQ tedy Conversation Quality (konverzační kvalita).  Poslední písmena označují metodu měřeni. 
S – Subjective (Subjetivní), O – Objective (Objektivní) a E – Estimated (Odhadovaná). Písmeno 
y nám zastupuje hodnoty N, W a M. Ty vyjadřují použitou šířku pásma, kde byl náš test použitý. 
N (narrow-band) představuje úzkou šířku pásma 300 – 3400 Hz. W (wideband) s šířkou 50 – 7000 Hz 
a M je kombinací obou. 

2.1.1 MOS pro poslechové testy 

MOS-LQS jsou hodnoty naměřené subjektivními testy, vyhodnocené aritmetickým modelem 
na stupnici ACR dle ITU-T P.800 [10]. Výsledky MOS-LQS podávají subjektivní testy dle 
ITU-T P.830 [17], P.835 [18] a P.840 [19]. 

MOS-LQO je spočten objektivními metodami měření, zaměřenými na předpovídání kvality 
hovoru. Mezi ně patří nejvýznamnější metoda PESQ popsaná v ITU-T P.862 [15]. 

MOS-LQE je spočítáno pomocí parametrického modelu zaměřující se na aplikace 
poslechových měření. 

2.1.2 MOS pro konverzační testy 

MOS-CQS jsou hodnoty naměřené subjektivními testy, vyhodnocené aritmetickým modelem 
na stupnici ACR dle ITU-T P.800 [10]. Výsledky MOS-LQS podávají subjektivní testy dle 
ITU-T P.830 [17], P.835 [18] a P.840 [19]. 

MOS-CQO je spočítáno objektivními metodami měření, zaměřenými na odhad kvality 
konverzačních testů. 

MOS-CQE je výsledek parametrického modelu zaměřeného na konverzační testy. Tímto se 
zabývá E – Model dle ITU-T  G.107.[6] 

2.1.3 MOS pro testy z pohledu hovořícího 

V této kategorii je kvalita řeči hodnocena pouze z pohledu hovořícího. Je ovlivněna hlavně 
ozvěnou, přeslechy a šumem. 

MOS-TQS jsou hodnoty naměřené subjektivními testy, vyhodnocené aritmetickým modelem 
na stupnici ACR dle ITU-T P.800 [10]. 

Metody MOS-TQO a MOS-TQE nejsou zatím standardizovány. 

2.2 Subjektivní hodnocení kvality řeči 

Kvalitu degradovaného řečového vzorku vyhodnocujeme statisticky za použití rozsáhlé 
skupiny subjektů (osob). Subjekty odpovídají na dotazník vytvořený standardem ITU-T P.82 a 
vyjadřují se k danému řečovému vzorku. Hodnocení je tedy ponecháno pouze na člověku a jeho 
subjektivním dojmu (MOS-LQS). Každý hodnotitel musí splňovat přísná kritéria jako: být neznalý 
dané problematiky, nesmí dříve slyšet nahrané věty atd. To vše a mnohé další jako příprava vzorků, 
provedení testu a jeho vyhodnocení je popsáno v ITU-T P.830 [17]. Aby byla odstraněna schopnost 
mozku si dotvářet slova, jsou zde vložena pseudoslova. Ta nemají žádný lexikální význam a 
připomínají zkomoleninu. Jsou to tzv. Logatomy. Metod subjektivního hodnocení je spousta, avšak 
nejpoužívanější dvě jsou tzv. ACR (Asolute Category Rating)  a DCR (Degradation Category 
Rating). 
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• Metoda absolutního hodnocení – ACR 
Při tomto testu jsou hodnoceny skupiny 2 až 5 na sobě nezávislých vzorků v podobě vět po 
přenosu telekomunikačním zařízením. Nahrávky jsou přehrány pouze jednou. Po každém 
poslechu jedné věty je zde „čas pro hlasování“ jenž bývá maximálně 10s. Hodnocení je 
prováděno dle stupnice MOS (viz tabulka 2.1). Poté se všechny jednotlivé hodnocení sečtou 
a zprůměrují. Výsledkem je hodnota MOS-LQS pro každý vzorek. Dále mohou být 
hodnoceny i další faktory jako hlasitost a úsilí pro porozumění. Avšak tato metoda nemusí 
být dostatečně citlivá. [24] [30] 
 

• Metoda ohodnocení degradace – DCR 
Tato metoda se nejprve zaměřuje na porovnání testovaného signálu se signálem referenčním. 
Vzorky jsou testovacím subjektům předloženy po dvojicích (A-B). Nejprve se přehraje 
signál referenční (A) co nejvíce kvalitní. Poté se nechá přehrát signál degradovaný (B). Další 
variantou je přehrání po opakovaných dvojicích (A-B-A-B). Po přehrávání je ponechán čas 
pro ohodnocení. Hodnotí se tedy stupeň degradace. Škála hodnocení je pětistupňová. 
Popsaná v tabulce 2.3. [24] 
 

Hodnocení MOS Stupeň degradace 
5 Neslyšitelná 
4 Slyšitelná, ale neruší 
3 Příliš neruší 
2 Rušící 
1 Velmi rušící 

Tabulka.2.3: Stupnice hodnocení degradace vzorků. 
 

Tento způsob hodnocení kvality řeči je nutné pro jeho objektivnost aplikovat na opravdu velkou 
skupinu testovaných subjektů. To se z časového hlediska jeví jako neefektivní. Při opakovaných 
měřeních může také docházet k různým výsledkům. Hodnocení může být ovlivněno aktuálním stavem 
subjektů, na které mohou působit okolní šumy, únava, zkušenosti ale i stav sluchu. Proto je lepší 
využívat metod objektivních. [24] 

2.3 Objektivní hodnocení kvality řeči 

Objektivní způsob hodnocení kvality řečových vzorků odstraňuje nutnost používání lidských 
subjektů. Což výrazně snižuje náklady na testování. Při těchto metodách testování se používají pro 
výpočet matematické modely a algoritmy. Cílem je získat co nejpřesnější výsledky hodnoty MOS jako 
u subjektivních testů. Nebo hodnot na ně snadno převoditelných. Výsledná kvalita řeči tedy může být 
jen odhadem MOS-LQO. Pro získání objektivních výsledků testování máme dvě metody. Intrusivní a 
neintrusivní. Hlavním rozdílem těchto metod je použití degradovaného vzorku do svého výpočtu. [3] 
[21] 

2.4 Intrusivní metoda 

Tato metoda srovnává původní a přenesené vzorky testovacím systémem, pomocí vhodného 
algoritmu. Tento algoritmus má napodobit způsob vnímání a zaujmutí názoru na kvalitu jako by byla 
posouzena průměrným posluchačem. Tato metoda poskytuje výsledky, které jsou pouze odhadem 
MOS-LQO. Použitý model pro testování intrusivní metodou je na obrázku 2.1. Velkou nevýhodou 
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toho modelu je jeho problematické využití v reálném čase. Jednotlivé výpočetní algoritmy se snaží 
zachytit ty nejdůležitější veličiny přímo ovlivňující kvalitu řečového vzorku. Tyhle veličiny jsou 
porovnány jak u originálního tak u degradovaného vzorku. Po jejich srovnání je určený úbytek kvality. 
[3] [21] 

Mezi nejpoužívanější výpočetní algoritmy patří: 

• PSQM (Perceptual speech quality measurement) 
• PAMS (Perceptual analysis measurement system) 
• PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) 

 

 

Obrázek 2.1:   Obecný model Intrusivní metody  

2.4.1 PAMS – Perceptual analysis measurement system 

Tento model byl vyvinut firmou Britisch Telecom v roce 1998.  Vstupující vzorky signálů 
(referenční, degradovaný) jsou nejdříve časově i amplitudově korelovány. Korelace se děje pouze na 
dílčích blocích nikoliv na celém vzorku najednou. Tímto odchytíme časové zpoždění signálu. Oba 
signály potom zpracuje algoritmus, ze kterého dostáváme dvourozměrné (časově - frekvenční) pole 
hodnot. Jenž odpovídá přibližně vnímání tohoto signálu člověkem. Rozdílem odpovídajících hodnot 
těchto souborů tvoří tzv. „ Poslechová odchylka (chybová plocha).“ Tu použijeme pro odhad 
hodnotících parametrů. PAMS používá dva. Odhad poslechového úsilí (Yle - listening effort) a kvality 
poslechu (Ylg - listening quality). Výsledkem jsou hodnoty v rozmezí 1 až 5, jako u MOS. [27] [30] 

2.4.2 PSQM – Perceptual speech quality measurement 

Vycházející z doporučení ITU-T P.861 a používaný pro signály s šířkou pásma 3,1 kHz. Tedy 
pro signály od 300 Hz do 3,4 kHz. Do nedávna jeden z nejpoužívanějších algoritmů. Je složen ze dvou 
částí. První je určena pro měření kvality hlasových kodeků a ta druhá pro kvalitu přenosu řeči. Tímto 
algoritmem se porovnávají amplitudy výkonových spekter úseků původního a přeneseného signálu, 
které sobě odpovídají. Signály jsou před zahájením výpočtu synchronizovány. Délky testovaných 
rámců jsou okolo 16 ms. Rozlišují se také okamžiky hovoru a ticha. Každý z okamžiků je posouzen na 
vliv šumu odlišně. Ve výsledku se však spojí. Poté je finální hodnota převeditelná na stupnici MOS. 
Avšak tento systém nedokáže zohlednit více parametrů ovlivňujících kvalitu řeči. [21] [27] [30] 
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2.4.3 PESQ  - Perceptual Evaluation of Speech Quality 

S nástupem VoIP vstoupil na povrch jeden z problémů IP telefonie. Tím je paketově 
orientovaný přenos. Pakety mohou procházet sítí do místa určení různými cestami, což může vést 
k různým zpožděním. Tento jev vede k proměnlivému zpoždění, které může v malé míře systém 
vykompenzovat použitím vyrovnávacího registru. Řešením byl vývoj PSQM+. Ten dobře 
ohodnocoval velké rušení jako např. ztrátu paketů (paket loss), stále měl však velké problémy se 
zpožděním. Nakonec se kombinací výhod obou předešlých metod docílilo standart ITU-T P.862 
PESQ [6]. Pomocí této metody můžeme tedy hodnotit nejen řečové kódování (vliv kodeku) ale i end-
to-end měření (kvalita v celé síti mezi dvěma hovořícími). 

Obrázek 2.2:   Blokové schéma metody PESQ. 

Referenční i degradovaný vzorek jsou úrovňově vyrovnány a vyfiltrovány. Vstoupí do bloku 
Časového vyrovnání, kde jsou vykompenzovány malé časové posuvy. Ty byly způsobeny průchodem 
IP sítí. Dále jsou vzorky rozděleny do bloků. Tyto jsou vstupem FFT (Fast Fourier Transformation) 
použitím Hannova okna a jsou korelovány. Poté se frekvenční stupnice v Hertzích převede na stupnici 
v Barkách. Ta je založena na kritických frekvenčních pásmech. Nyní se spočte v každém rámci rozdíl 
hlasitostí referenčního a degradovaného vzorku. Pokud dostaneme kladný výsledek, znamená to 
přidání šumu během přenosu. Při záporném výsledku se jedná o zeslabení signálu. Toto je hrubý 
výpočet rušení. Následuje aplikace maskovacího pole. Při průchodu se působením kodeku změní 
některé složky. Proto použijeme asymetrický faktor, který je eliminuje. Výslednou hodnotu dostaneme 
z průměrných hodnot rušení a rušení s asymetrickým faktorem. Výsledná hodnota algoritmu PESQ, se 
pohybuje od 0 do 5 stupnice MOS, příklad na obrázku 2.2. Pro správnou funkci modelu PESQ by 
vzorky měli obsahovat ze 40-80% řeč. Zbytek jsou pauzy jako při běžném telefonním hovoru. Ideální 
jsou vzorky o třech až čtyřech větách o délce 8 sekund. Na vzorky by měl být aplikován patřičný filtr, 
který navodí správné frekvence a charakter telefonního hovoru. Volitelně ještě můžeme přidat šum. 
Ten aplikujeme ještě před vstupem do sítě. [4] [21] [27] 

2.5 Neintrusivní metoda 

Jak bylo již popsáno v předešlé kapitole, Intrusivní metoda vyhodnocuje vzorky originální a 
vzorky degradované. Její slabou stránkou je nemožnost jejího použití v reálném čase. Neintrusivní 
metoda používá k svému výpočtu pouze vzorek degradovaný. Což zvyšuje složitost výpočetních 
modelů. Díky absenci originálního vzorku, je získaný výsledek kvality MOS pouze odhadovaný 
(MOS-LQE). Proto se Neintrusivní metody nasazují v reálném čase, jako monitorování kvality hovoru 
v síti. Jelikož jejich výsledky oproti Intrusivním metodám mohou vykazovat menší přesnost. Mezi 
Neintrusivní metody můžeme zařadit například 3SQM, INDM a CCI. [14] 
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• 3SQM 

Metoda Single Sided Speech Quality Measure, zkráceně 3SQM, patří mezi nejznámější 
Neintrusivní metody. Tato metoda vznikla v doporučení ITU-T P.563 v roce 2004. Jsou zde vzaty 
v úvahu různé vlivy a deformace, které mohou působit na přenesený vzorek. Ačkoliv výsledky této 
metody jsou odhadovány, jejich hodnoty můžeme zařadit do stupnice MOS-LQO jako u Intrusivních 
metod. Nevýhodou je ovšem použití pouze pro úzkopásmové telefonní aplikace. Blokové schéma, 
metody je na obrázku 2.3. [14] 

 

Obrázek 2.3:   Blokové schéma metody 3SQM. 

V prvním bloku je signál v klasickém mikrotelefonu předzpracován. Tedy  je filtrován, 
amplitudově zarovnán a normován na hodnotu – 26 dBov. Poté je nutné rozpoznání v které části 
přenosu jsou aktivní informace. Tyto aktivní části se označkují a budou dál zpracovány. V dalším 
kroku jsou jednotlivé části analyzovány a rozděleny podle charakteristických parametrů. Z klíčových 
parametrů je pak zde určena hlavní třída rušení. Třídy jsou celkem tři, každá se svým blokem 
zpracování.

1. Vysoký přídavný šum – V této třídě rozlišujeme dva hlavní šumy. Šum statický, který je 
rozložený rovnoměrně přes celý signál. Šum segmentový, který souvisí z výkonovou obálkou 
signálu. Segmentový šum můžeme rozdělit ještě na globální (šum mezi větami) a lokální (šum 
mezi hlaskami). 

 
2. Ztlumení, přerušení, časové oříznutí – V této třídě dochází k vyhodnocení nepřirozeného 

ticha v signálu. Dále jeho chvilkové nebo uplné přerušení. Schopnost rozpoznat 
nepravidelnosti od standartního ukončení slova nebo věty jsou díky detektoru řečové aktivity. 

 
3. Nepřirozená řeč – V této třídě je zpracování založeno na LPC modelu liského hlasového 

ústrojí. Je to soustava složená z generátorů a filtrů. Liská řeč přicházející na vstup je 
zkopírována, a zní se pak určí odpovídající degradace signálu. Tato analýza je zvlášť pro 
mužský a ženský hlas. Při výskytu velkého množstvá vysokofrekvenčních složek v signálu je 
signál posouzen jako syntetický. 
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Po průchodu těmito třemi třídami se vypočte 39 koeficientů signálu. Použije se ale pouze 11 stálých. 
Dle dominantní třídy se pak připočte ještě 12 dalších, které se mohou s původními 11 překrývat. 
Nakonec je z koeficientů vypočtena lineární kombinace, ta představuje predikovanou hodnotu MOS. 

• INDM 

In-Servise Non-Intrusive Measurment Device vydané v doporučení ITU- T P.561 [12]. Toto 
doporučení popisuje, které parametry je potřeba vyhodnotit v signálu po průchodu 
telekomunikačním řetězcem. Mezi ně patří SNR, řečová aktivita, úroveň signálu a echo. 

• CCI 

Call Clarity Index  vydané v doporučení ITU-T P.562 [13]. Kde je uvádí jak z uvedených 
parametrů (SNR, úroveň signálu, echo) lze vypočítat jeden výsledný parametr. Tento parametr 
pak bude korespondovat s predikovanou hodnotou MOS. 

 

2.6 Dílčí vlivy působící na výslednou kvalitu řeči při přenosu 

Vlivů zasahující do celkové kvality řeči je hodně. Ve většině případů záleží i na kvalitě sluchu 
posluchače. Schopnost lidského ucha ještě rozpoznat zvuk je někde u hranice kmitočtu 20 kHz. 
Jakýkoli zvuk nad 22 kHz lidské ucho sice zaznamená, ale mozek jej zpracuje jen jako elektrickou 
aktivitu tzv. Hypersonický efekt. Reálně je však tato hranice posunuta někde kolem 17 kHz. Člověku 
by však pro porozumění stačily frekvence do 1 kHz, protože zbytek jsou už jen ty, které dokreslují 
barvu a charakter hlasu mluvícího. Při přenosu hlasu přes IP sítě je nutnost hlas kódovat a dekódovat 
za pomocí kodeků, které ovlivní celkovou kvalitu výsledného signálu. O těch bude řeč v další kapitole. 
Mezi hlavní vlivy, které zásadně ovlivňují kvalitu v IP telefonii tak řadíme tyto nejvýznamnější: 
zpoždění mezi posluchačem a mluvčím, součet všech zpoždění ovlivňující přenesený signál po celé 
jeho přenosové cestě, ztráty při přenosu (velký vliv na srozumitelnost) a také echo. [5] 

 

• Zpoždění 

Prvním z významných negativních vlivů pro IP telefonii je zpoždění. Doba zpoždění je doba, 
která uplyne mezi okamžikem promluvení hovořícího a okamžikem vyslechnutí posluchačem. 
Celkové zpoždění je složeno z mnoha komponent. Podstatné k dosažení vysoké kvality hovoru 
však je to, že jeho hodnota by neměla stoupnout nad 150 ms. Zpoždění, které naprosto 
ovlivňuje charakter rozhovoru je 400 ms. Při takovém zpoždění se ztrácí interaktivita 
a rozhovor se stává nemožným. Nepříjemné je také kolísání zpoždění. I když odesílatel bude 
generovat pakety ve stejných časových intervalech, tak lze pozorovat v příchodech paketů jisté 
odchylky. Tento jev je označován jako Jitter. Je nutná jeho eliminace z důvodu jeho vlivu na 
rytmus promluvy. Pro tuto eliminaci se využívá na přijímací straně vyrovnávací paměť. Ta za 
pomoci adaptivního algoritmu přizpůsobuje svou velikost na síti, její hodnota se však 
započítává do celkového zpoždění. [3] [5] [27] 

• Ztráty 

Ztráty vzniklé přenosem v IP síti mohou být značným problémem a vést ke snížení 
srozumitelnosti. Zde je zcela zásadní volba kodeku. Protože každý kodek má různou odolnost 
proti ztrátám. Pro zamaskování ztrát se používají PLC algoritmy. Kodeky postavené na 
lineární kódově buzené predikci CELP (G.723.1, G.728 či G.729) již mají tento algoritmus 
vestavěný ve svém standardu. Pro nejrozšířenější PCM kodek G.711 byl PLC algoritmus 
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přidán dodatkem Appendix I. Velmi důležitou roli v maskování hraje rozložení ztrát. Je jasné, 
že ojedinělé ztráty se zamaskují daleko snadněji než jejich shluky. U PCM bez použití PLC 
budou ztráty nad 2% již velmi zřetelné. Při použití PLC se tato hranice posune až na 5% a 
pokud se bude jednat pouze o ojedinělé ztráty, tak je to až 10%. Odolnost kodeků proti ztrátám 
je vyjádřena faktorem Bpl v doporučení ITU-T G.113 [8]. [3] [5] [27] 

• Echo 

Vznik echa v hovoru je způsoben odražením signálu zpět k hovořícímu. Tento odraz ovlivňuje 
kvalitu, jelikož ozvěna vlastní promluvy působí pro hovořícího rušivě. Echo dělíme na 
Akustické a Elektrické. Akustické echo vznikne částečným přenosem signálu ze sluchátka do 
mikrofonu. Tady vznikne vazba a může dojít až k rozpískání. Elektrické echo vzniká na 
přechodu mezi 4 - drátovým a 2 - drátovým vedením, v důsledku nevyváženosti telefonní 
vidlice. Typický je to v místech napojení analogových přístrojů na digitální. Pak dochází 
k situacím, kdy účastník na IP telefonu vnímá silné echo, avšak účastník na analogovém 
nikoliv. Toto echo tedy vzniká u naslouchajícího, ale negativně se projeví až u hovořícího. 
Pokud je návrat echa mezi 25-30 ms, tak hovor není nijak ovlivněn a toto je člověkem 
vnímáno jako naprosto běžné. S narůstajícím časem se zvyšuje negativní vliv na hovor, který 
závisí i na úrovni vracejícího se TELR signálu. Dle ITU-T G.168 se pro potlačení echa 
používají potlačovače. [3] [5] [27] 

Působení všech těchto vlivů je komplexní, zhoršení jednoho parametru nám klade vyšší 
nároky na ty ostatní. Ještě bychom neměli zapomenout zmínit jeden vliv, který ovlivní kvalitu IP 
telefonie. Tím je ořezání signálu v čase. Tento jev provází funkce VAD. VAD totiž detekuji ticho 
v hovoru, které následně není vůbec přeneseno. Tím dochází k velkému snížení objemu přenášené 
informace a to v rozsahu 40 až 60 %. Princip detekce je založen na sledování překročení limitních 
hodnot akustické úrovně po volenou dobu. Tím dojde k rozpoznání řeči od promlčení v hovoru. Tato 
funkce je buď volitelná, nebo dnes spíše vestavěná přímo v kodecích. Za zmínku dále ještě stojí tzv. 
tandemové zapojení kodeků. Situace kdy je použito více (různých ale i stejných) typů kodeků a je 
nutno užít transkódování. [3] [5] [27] 

2.7 Použití kodeků v rámci VoIP 

Přenášet hlas v co nejvyšší kvalitě bez použití komprese klade velké nároky na používaný 
kanál. Proto je nutné přenášený hlas komprimovat a kódovat. Zmenšíme tak jeho přenášenou velikost 
tím, že ořežeme frekvence, které lidské ucho při telefonním hovoru nevnímá. Po průchodu sítí stejným 
typem kodeku signál dekódujeme a dekomprimujeme a snažíme se restaurovat původní signál. 
Používáme tedy kodeky: ztrátové, bezztrátové a pro kódování řeči. Kodeků je velké množství a každý 
vyniká svou specializací pro určitý typ signálu. Kodek pro přenos hlasu po síti bude jistě odlišný, než 
ten pro precizní reprodukci audia. Analogový signál je nutno digitalizovat, čili je nutné jej nejprve 
navzorkovat. Vzorkovací frekvence vyplývá z Shannon–Kotelnikova teorému. Ten říká, že vzorkovací 
frekvence musí být minimálně dvakrát vyšší, než nejvyšší přenášená frekvence. V praxi jsou 
používány tyto vzorkovací frekvence. Pro levnější komunikační zařízení a telekomunikace to je 
32 kHz. Pro kvalitní komerční zařízení (kompaktní disk) ale i některé studia je to 44,1 kHz. 
V moderních studiích se používá frekvence 48 kHz, do které se zahrnuje i možné zkreslení 
digitalizací. Dnešní kodeky pro přenos hlasu po síti vzorkují ani ne polovinou doporučené hodnoty 32 
kHz. Dělíme je na dva důležité. Narrow-Band (úzkopásmové) a Wide-Band (širokopásmové) kodeky. 
[1] [22] [26] 
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• Narrow-Band Kodeky – Tyto kodeky vzorkují hlas pouze v rozmezí od 200 Hz do necelých 
4 kHz. Výsledkem poté je, že velká část frekvenčního spektra hlasu není vůbec přenesena. 
Některé algoritmy používají různé způsoby kódovacích technik a pracují s určitou predikcí 
řeči. Tyto techniky však mohou pracovat jen s vybraným omezeným frekvenčním pásmem. 
Což má vliv na přenos hlasu. Pro příklad obyvatel Asie nemůže použít kodek s technikou 
určenou Evropanům, protože většina obyvatel Asie mluví na vyšších frekvencích. Také jsou 
tyto kodeky nevhodné pro situace navzorkování, přenos a reprodukci hudby. Nejrozšířenějším 
zástupcem je např. hlasový kodek G.729. [1] [25] 
 

• Wide-Band Kodeky – Dokáží vzorkovat hlas až do 8 kHz, čímž využívají dvojnásobné 
frekvenční pásmo než Narrow-Band kodeky. Čímž se dá dosáhnout mnohem realističtější 
reprodukce hlasu či jiných zvuků s výrazně vyšší kvalitou. Pomocí těchto kodeků se již dá 
přenášet i hudba. Aby však tyto kodeky mohly nabízet tak kvalitní reprodukci, je zde kladený 
důraz na použití hardwaru. Mezi hlavní zástupce patří kodek G.722. [1] [25] 

 

2.7.1 Typy kodeků ve VoIP 

Zde bych chtěl uvést zástupce kodeků, které se používají ve VoIP systémech. 
 

• G.711 – Tento standart používá šířku 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). µ-law je určen pro Severní 
Ameriku a Japonsko. Zde se využívá pouze 7 bitů pro přenos a 1 bit je určen 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. [1] [22] [25] 
 
G.722 – Tento standart počítá s šířkou pásma 7 kHz. Využívá se zde subpásmové 
SBC kodování s využitím ADPCM. Pro rozdělení signálu na subpásma se použije 
zrcadlový OMF filtr s 24 odbočkami. Horní pásmo využívá ADPCM kodér s 2 
bitovým kvantizátorem. Dolní pásmo využívá ADPCM kodér s 4, 5, resp. 6. bitovým 
adaptivním kvantizátorem. Což nám umožní tři režimy kódování s přenosovými 
rychlostmi 48, 56 a 64 kbit/s. Zpoždění je zde díky OMF filtru pouze 1,5 ms. [1] [22] 
[25] 
 
G.726, G727/ADPCM – Dva standart vydané nezávisle na sobě ve stejném roce 
dosahující stejných přenosových rychlostí. Používají 2, 3, 4, resp. 5. bitové lineární 
kvantizátory, díky kterým dosahují přenosových rychlostí 16, 24, 32, resp. 40 kbit/s. 
Standart G.726 při rychlosti 32 kbit/s již poskytuje velmi kvalitní signál se zpožděním 
0,125 ms. [1] [22] [25] 
 
G.728/LD-CELP – Tento standart díky metodě LD-CELP dosahuje přenosové 
rychlosti 16 kbit/s. Je primárně určený pro videokonferenční systémy s nízkou 
přenosovou rychlostí. Všeobecně je považován jako kodér s vysokou kvalitou. [1] 
[22] [25] 
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G. 729/CS-ACELP – Standart určený přednostně pro mobilní sítě. Kodér s nízkou 
přenosovou rychlostí jen 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. Metoda CS-ACELP je 
modifikací metody CELP, která optimalizuje vyhledávání budících frekvencí pro 
kodér. [1] [22] [25] 
 
G.723.1/MP-MLQ – Standart 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. [1] [22] [25] 
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3 Posuzování kvality řeči v E-modelu 

Moderní sítě jsou již velmi komplexní systémy, proto je nutné na ně nahlížet v širším měřítku. 
Dané parametry by neměly být proto posuzovány každý zvlášť. Je nutné vzít v úvahu jejich různé 
možné kombinace a hodnotit je jako celek. Takové hodnocení by mohlo být stanoveno odborným 
odhadem, ale mnohem žádanější je použití systematického přístupu za použití výpočetního modelu. 
Tyto požadavky využívá E-model, který zkombinuje všechny dostupné parametry a vydá výsledek. 
Autorem jádra je Nils-Olof Johannesson švédský vědec působící ve skupině Voice Transmition 
Quality  from Mouth to Ear u seskupení ETSI. Taktéž působí ve skupině SG12 patřící k ITU-T, 
která mezi léty 1997 až 2000 model rozpracovala a vydala jej v doporučení ITU-T G.107. Tato 
skupina působící dodnes. Nejnovější verze doporučení ITU-T G.107 [6] bylo vydáno v listopadu 2011.  

 

Obrázek 3.1: Referenční model spojení pro hodnocení E-modelem. Schéma převzato z doporučení 
ITU-T G.107 [6] 

 

Rozsah faktoru R Jakost přenosu řeči 
90 ≤ R < 100 Nejlepší 
80 ≤ R < 90 Vysoká 
70 ≤ R < 80 Střední 
60 ≤ R < 70 Nízká 
50 ≤ R < 60 Špatná 

Tabulka 3.1: Přiřazení faktoru R kvalitě přenosu řeči. 
 

Výstupem E-modelu je skalár s označením R, jenž nabývá hodnot 0 až 100 (akceptovatelná hodnota je 
50 až 100) viz. tabulka 3.1, což je přibližné, musíme také přihlédnout k typu kodeku. Zda se jedná o 
úzkopásmový či širokopásmový: 
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• 93,2 je max. pro NB (Narrow-Band) kodek dle ITU-T G.711 v pásmu 300-3400 Hz, 
• 129 je max. pro WB (Wide-Band) dle ITU-T G.722 v pásmu 50-7000 Hz, viz 1 dodatek pro 

ITU-T G.107 z roku 2006. [3] [4] [5] 

3.1 Parametry pro výpočet E-Modelu 

Smysl E-modelu spočívá v aditivním principu rušivých vlivů. Jednotlivé faktory ovlivňující 
kvalitu se kumulují a odečítají se od základní hodnoty reprezentující odstup signálu od šumu 
původního signálu (SNR). Výjimku zde tvoří faktor zvýhodnění A (Advantage), ten se přičítá a 
zvýhodňuje tak komunikaci, na kterou se posluchač více soustředí (např. hovor satelitním telefonem). 
Obrázek 2.1 znázorňuje schéma referenčního spojení, kde jsou vyznačeny vlivy na kvalitu signálu. 
Zde si uvedeme 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, 
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• 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, 

• 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. 

Zvýrazněné parametry přenosového řetězce hodnoceného faktorem R jsou ty, které mají 
největší vliv na kvalitu přenosu hovorového signálu. Dříve v analogových sítích byl vypracován 
útlumový plán tak, aby účastníci v rozdílných bodech měli stejné podmínky pro telefonní spojení. Byl 
stanoven podstatný parametr, který ovlivňuje kvalitu tzv. vztažný útlum RE (Reference Equivalent) 
s ohledem na referenční přenosovou cestu. Rozložení útlumu bylo předepsáno mezi úseky: 
mezinárodní, tranzitní, místní a přípojná vedení. Pro přesnější popis byl zaveden korigovaný vztažný 
útlum CRE (Corrected RE). Význam vztažného útlumu klesal s digitalizací sítě a v plně digitální síti, 
kde na úrovňové poměry má vliv pouze koncová zařízení. Pro tyto je zaveden parametr míra hlasitosti 
LR (Loudness Rating). V IP telefonii je vztažný útlum bezpředmětný, míra hlasitosti není stěžejní, ta 
je snadno řešitelná na koncových zařízeních a zásadní vliv na celkovou kvalitu ve VOIP má zpoždění, 
ztrátovost, míra ozvěny, rozptyl zpoždění a použitý kodek. [3] [4] [23] 

3.2 Výpočet E-modelu 

Hlavním principem E-Modelu je sčítání jednotlivých faktorů, které ovlivňují celkovou kvalitu 
přeneseného vzorku. Proto je hodnotící faktor R kombinací sčítání a odečítání jednotlivých 
komponent, což prezentuje rovnice (3.1). 

 = − − − +  (3.1) 

V této rovnici představuje faktor R0 úroveň odstupu signálu od šumu SNR. Tento zahrnuje, jak 
vliv elektrických obvodů, tak hluk v místnosti jako zdroje rušení. Další faktor IS zahrnuje vliv snížení 
kvality hovoru, které působí víceméně souběžně s vlastním hlasovým signálem, jedná se tedy o změnu 
úrovně signálu. Faktor ID nám reprezentuje vlivy, které jsou způsobeny zpožděním. Efektivním 
faktorem zařízení, který v sobě zahrnuje nejen vliv samotného zařízení (vliv původního kodeku – 
původní faktor zařízení), ale i ztrátovost je Ie-eff . V roce 2002 při provedení revize E-modelu nahradil 
faktor Ie, který se používal v dřívějším E-modelu z roku 2000. Ie-eff však v sobě zahrnuje i Ie , který 
tvoří jednu z komponent efektivního faktoru zatížení. Posledním je faktor zvýhodnění A, ten umožňuje 
kompenzaci nepříznivých faktorů. 

E-model jako takový je stále ve stádiu vývoje a vylepšení. V poslední době se objevila např. 
modifikace týkající se vlivu jazyka ve výpočetním modelu. Jelikož E-model poskytoval nejlepší 
výsledky odhadu kvality převážně pro anglicky mluvící účastníky. A protože byl prokázán efekt vlivu 
různých jazyků na výsledný celkový R-faktor, tak se přistoupilo k zahrnutí parametru Il prezentující 
jazykový faktor zhoršení (language impairment factor). Největší efekt vlivu jazyka byl dosud 
publikován u čínštiny. 

 = − − − − +  (3.2) 

Na obrázku 3.2 je zobrazen průběh závislosti průměrné odchylky MOS-LQE na ztrátách mezi 
čínštinou a angličtinou u kodeku G.711 µ-law. Rozdíly, které E-model vykazoval, byly eliminovány 
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parametrem Il. Byl získán z níže uvedené rovnice, ve které je C1 = 0,52819 a C2 = -0.574391 a pro 
angličtinu je pochopitelně Il = 0. [2] [3] [4] [23] 

 = 1 + 2 ∙  (3.3) 

 

 

Obrázek 3.2: Závislost průměrné odchylky MOS-LQE mezi čínštinou a angličtinou na ztrátách [2] 

 

3.3 Komponenty výpočtu E-modelu 

Jednotlivé rovnice stanovené pro podrobný výpočet E-modelu najdeme v doporučení 
ITU-T G.711 [6]. Zde si uvedeme pouze rovnice pro výpočty jednotlivých faktorů. 

 

• 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. [3] 
 

• Simultální faktor rušení Is zahrnuje všechny vlivy, které se mohou vyskytnout zároveň 
s hlasovým přenosem, tyto vlivy tedy nejde oddělit a jsou jednoznačně vázány k hovoru. 
Faktor rušení Is je rozdělen do třech specifických dílčích faktorů: 

 

 = + +  (3.4) 
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První dílčí faktor I0Ir představuje snížení kvality způsobené příliš nízkými hodnotami celkové 
míry hlasitosti. Faktor Ist představuje vliv místní vazby, ve kterém se projeví neoptimální 
nastavení, které je odvozeno od parametru STMR prezentujícího míru potlačení vlastního 
hovoru. Poslední dílčí faktor rušení Iq představuje kvantizační šum. [3] 

 
• 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 (3.5). 
 
 = + +  (3.5) 

  
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. [3] 
 

• Faktor Ie  je faktor způsobený zařízením, respektive prvků užívajících nízkorychlostní kodeky 
není vztažený k dalším vstupním parametrům. Tyto parametry závisí na výsledcích zjištěných 
ke konkrétním zařízením změřením subjektivního MOS a na parametrech sítě. Hodnoty Ie jsou 
publikovány jako dodatky doporučení ITU-T G.113 [8] a je tedy nejvhodnější použít hodnoty 
Ie z aktuálního doporučení na stránkách ITU-T. Příklad aktuálních hodnot je uveden na 
obrázku 3.3. [3] [4] 

 

 

Obrázek 3.3: Předběžné hodnoty faktoru způsobeného zařízením 
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V roce 2005 byl Ie faktor nahrazen skutečným faktorem zhoršení zařízení Ie-Ieff, který je 
odolný proti ztrátám a počítá s odolností kodeku Bpl (Packet-loss Robustness Factor), 
zobrazeného v tabulce 3.2. 

 

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 

Tabulka 3.2: Hodnoty Bpl z doporučení ITU-T G.113 
 

Výpočet je následující: 

 = + (95 − ) ∙  (3.6) 

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

 = č 	 ý 	 ů
ý	 č 	 ů ∙ 100	[%] (3.7) 

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. [3] 

 

Obrázek 3.4: Gilbert-Elliotův model 

Gilbert-Elliotův model bude mít dva stavy, jak můžeme vidět na obrázku 3.4. 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: 

 = = ∙ =  (3.8) 

 
• 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 
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vynaložené úsilí porozumění při jejich použití. Hodnoty zde uvedené v Tabulce 3.3 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 
[6] se konstatuje, že hodnoty mohou být různé pro odlišné skupiny uživatelů a budou vyjasněny 
později. 

Tabulka 3.3: Orientační parametry A dle ITU-T G.107 [6] 

3.4 Vyhodnocení kvality výstupu E-modelu s přepočtem na MOS 

Jak jsme si již dříve uvedly výstupem E-modelu je hodnota skaláru R, kde ji ve slovní podobě 
reprezentují tři kritické hodnoty: 

• R < 50 – telefonii s takovou to hodnotou R není doporučeno používat, 
• 50 < R < 70 – hovory jsou problémové, uživatelé jsou nespokojení, 
• R > 70 – převládá spokojenost. 

 
Pokud vyneseme vzájemné závislosti hodnot MOS a R-faktoru do grafu jak můžeme vidět na 

obrázku 3.5. Průběhy závislostí jsou z větší části lineární. Největší výhodou je, že výstupní R-faktor je 
možné získat na straně příjemce a to v reálném čase, na rozdíl od intrusivních metod. Toto dává 
E-modelu velkou aplikovatelnost v praxi. Jeho výhody ho předurčují k masovému užívání i přes to, že 
jeho výsledek je pouze odhadem kvality hovoru. Proto je důležité, aby byl neustále porovnáván a 
upravován. Hodnocení kvality je uvedeno v tabulce 3.4. [3] [4] 

 

Rozsah R faktoru Rozsah 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 

Tabulka 3.4: Hodnocení kvality R-faktorem a MOS-CQE 
 

Pro přepočet R-faktoru na odhadovaný MOS pro konverzaci se používá následující vztah: 

 = < 6,5									1																																																																														6,5 ≤ ≤ 100							1 + 0,35 ∙ + ∙ ( − 60) ∙ (100 − ) ∙ 7 ∙ 10> 100						4,5																																																																												  (3.9) 

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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Obrázek 3.5: R-faktor jako funkce MOS 

3.5 Rozšíření hodnocení stávající metodiky hodnocení kvality přenosu 

Po rozšíření stávající metodiky hodnocení kvality přenosu hovorového signálu rozšířeným 
frekvenčním pásmem telefonního kanálu do 7 kHz realizovaného prostřednictvím E-modelu existují 
v zásadě dva způsoby. Těmito způsoby se zabývali kolegové na ČVUT ve svém článku [15] z kterého 
jsem čerpal. 

První možností by bylo ponechat stávající interval parametru MOS v rozmezí 1 až 4,5 a 
upravit rozsah R-faktoru. Což by znamenalo navýšení o 29% stávajícího rozsahu úzkopásmového 
R-faktoru. To by znamenalo, že takto navýšená stupnice i s hodnocením pro širokopásmový provoz, 
by byla v rozmezí 0-129. S tímto by bylo nutné přepočítat i hodnoty všech dílčích faktorů. 

Druhá možnost by byla vytvoření nové metodiky, kde zůstane původní rozsah hodnot 
R-faktoru zachován v rozmezích 0-100. Taková to definice by byla pak naprosto univerzální a 
popisovala by jak úzkopásmový, tak širokopásmový telefonní kanál. Vlivy dílčích faktorů by zůstaly 
zachovány s výjimkou faktoru zhoršení Ie, který bylo nutné přepočíst pro nově naimplementované 
širokopásmové kodeky (IeWB). Nutné také bylo stanovit přepočet mezi úzkopásmovým dílčím faktorem 
zhoršení Ie a širokopásmovým dílčím faktorem zhoršení Ie,WB. Proto byl kolegy pro obě zvolen jako 
sofistikovaný systém, který umožní kvalifikovanější hodnocení kvality přenosového kanálu E-model.  

3.5.1 Rozšíření stupnice úzkopásmového R-faktoru nad hodnotu 100 

K původní implementaci do praxe stanovili empirické vztahy pro přepočet hodnot R-faktoru 
na parametr MOS, ale taky naopak. Pro vyšší hodnoty R-faktoru ve spojení s kodeky využívající 
pásmo do 7 kHz byla použita exponenciální extrapolace. Byla vybrána proto, že vykazuje 
pesimističtější variantu transformace. [20] 

• Vypočtení hodnot Ie, ext z empirických hodnot Ie, WB 

Úpravou rovnic byl získán přepočetní vztah mezi extrapolovanou hodnotou dílčího faktoru 
zhoršení Ie, ext , a empirickou hodnotou širokopásmového dílčího faktoru zhoršení Ie,WB pro R-faktor 
v intervalu hodnot 0 až 100. Tento odvozený vztah byl později využit pro výpočet extrapolovaného 
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dílčího faktoru zhoršení Ie,ext, který tak reprezentuje univerzální hodnotu dílčího faktoru zhoršení Ie pro 
úzkopásmové i širokopásmové hovorové kodeky. Podrobné odvození popsáno zde [20]. 

• Výpočet hodnot R-faktoru přepočtem z empirických hodnot Ie 

Empirické hodnoty parametru Ie vychází vesměs záporně pro širokopásmové hovorové kodeky 
a vedou tak ke zvýšení hodnot původního úzkopásmového R-faktoru nad hodnotu 100. Této 
skutečnosti tak můžeme využít pro normování hodnot obecného R-faktoru odvozené od exponenciální 
extrapolace. Dosažené výsledky pak lze porovnat s předchozí metodikou výpočtu Ie,ext.  

3.5.2 Vliv kodeku na hodnoty R-faktoru a MOS 

I když je rozsah stupnice MOS od 1 do 5, původní metodika předpokládá, že při zprůměrování 
všech výsledků od hodnotitelů se nepřekročí hodnota 4,5. Obecně přetrvával názor, že i pro 
širokopásmové kodeky, kde se předpokládá vyšší kvalita, bude maximální hodnota MOS 4,5. Ovšem 
provedenými testy se potvrdilo, že širokopásmové kodeky jsou lépe subjektivně hodnoceny. Proto je 
třeba rozšířit aktivní rozsah stupnice MOS nad 4,5. 

Díky vytvořeným rovnicím bylo možné provést toto normování hodnoty úzkopásmového R-faktoru na 
hodnotu univerzálního R-faktoru. Pro hodnoty, které přesáhnou původně stanovenou hranici 
parametru MOS bylo tedy nutné nalézt příslušnou extrapolaci. Pro původní rozsah parametru MOS 
od 1 do 4,5 dosahuje hodnota širokopásmového R-faktoru dle užitého přepočtu pouze 82. Použitím 
extrapolací byly získány průběhy zobrazené na obrázcích v původním článku [20]. 

Když se vyšlo z těchto úprav parametru MOS a R-faktoru, zvýšil se počet posluchačů, kteří se 
přikloní k hodnocení podle MOS k ohodnocení 5 o zhruba 50 %. Z tohoto tedy plyne, že maximální 
hodnotě R-faktoru (R = 100) bude odpovídat hodnota 4,75 dle hodnocení MOS. Následně lze provést 
úpravu pro přepočet MOS parametru a normovaného univerzálního R-faktoru. 

3.6 Návrh rozšířeného modelu na základě testů 

Při snaze vytvořit univerzálně použitelnou stupnici pro širokopásmový, úzkopásmový nebo 
kombinovaný provoz lze tedy použít stupnici 0 až 100 nebo až 130. Kolegům z ČVUT přišlo správné 
a logické ponechat rozsah do 100. Neboť hodnocení dle 100 bodové škály se rovná 100%. Takto byl 
přece R-faktor koncipován a bylo by nevhodné tuto koncepci měnit. Nově navrhnuté modely 
vycházely z hodnot vypočtených na základě výsledků z realizovaných subjektivních testů, podrobněji 
jsou popsány v článku [20]. 

Z těchto hodnot byl následným výpočtem stanoven faktor odolnosti proti ztrátě paketů Bpl pro 
oba typy kanálů. Pro úzkopásmový telefonní kanál je faktor Bpl = 8,5, resp. pro širokopásmový 
telefonní kanál je faktor Bpl = 6,5 a dále faktor zhoršení Ie,ext pro telefonní kanál se šířkou frekvenčního 
pásma 3,1  kHz je roven hodnotě 4 a pro telefonní kanál se šířkou frekvenčního pásma 7 kHz je roven 
hodnotě 0. 

Z provedených testů a dosažených výsledků bylo poukázáno na nepříliš výrazné rozdíly v 
posuzování kvality hovoru získaných na základě realizovaných testů pro hovorové kanály se šířkou 
frekvenčního pásma 3,1 kHz a 7 kHz. Odvozením z daných vztahů byla získána rovnice pro model 
normovaného efektivního faktoru zhoršení vlivem kodeků Ie-eff,ext . 

Kolegové tedy dospěli k závěrům, že zjištěné výsledky odpovídají předpokladu. To znamená, 
že rozšíření šířky frekvenčního pásma nad 3,1 kHz nepřinese již podstatné zvýšení srozumitelnosti 
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a z toho plyne, že kvalitnější kodek nedokáže kompenzovat jiné nezávislé negativní vlivy (např. 
ztrátovost paketů). Ovšem lze předpokládat věrnější interpretaci hlasu mluvčího a možnost přenosu 
i nehovorových, resp. audio signálů obecně. Což může být dál marketingově využito provozovateli, 
jenž tyto kodeky implementují. Dle zjištění je hodnota faktoru zhoršení Ie pro telefonní kanál se šířkou 
frekvenčního pásma 3,1 kHz jen o 4 vyšší než hodnota pro telefonní kanál se šířkou frekvenčního 
pásma 7 kHz. Pro všechny typy přenosu je tedy možné použít stupnice 0 až 10 nebo 0 až 130. V zájmu 
zachování původní koncepce bude správné a logické ponechat rozsah do 100. Obsah celého článku 
s podrobným odvozením rovnic a obrázky je k nahlédnutí na příslušné adrese odkud jsem čerpal [20]. 

3.7 Zjednodušení výpočtu E-modelu 

Výpočet E-modelu probíhá dle standardní známé rovnice 2.1 je následující: 

 = − − − +  (3.10) 

Jednotlivé faktory lze nahradit konstantami. Tím dojde k zjednodušení celého modelu, kdy je 
dosazováno pouze za faktory, které nejsou konstantní. 

Zde jsou uvedeny faktory, které lze zjednodušit: 

• R0 – Odstup signálu od šumu. U zjednodušeného modelu je R0 = 94,7688 
• IS – Simultánní faktor rušení. Nedílná složka hovoru, kterou nelze odstranit (šumy z okolí, 

atd...). U zjednodušeného modelu IS =1,4136 
• ID – Faktor zpoždění zahrnující všechny druhy zpoždění, včetně zpoždění ozvěn. Při zpoždění 

pod 100 ms lze uvazovat ID = 0. 

Tímto jsme modifikovali rovnici 3.1 do následujícího tvaru: 

 = 93,3552 − +A (3.11) 

• Faktor Ie-eef je faktor zhoršení způsobený vlivem použitého kodeku, který je nutno pokaždé 
přepočítat. Rovnici pro jeho výpočet jsme si již uvedli je to rovnice 2.6, jejíž tvar je: 

 = + (95 − ) ∙  (3.12) 

 
• Faktor A je faktor zvýhodnění komunikačních terminálů uvedený v tabulce 3.3. 

Tento zjednodušený model se dá využít pro rychlé avšak méně přesné stanovení hodnoty R-faktoru. 
[4]



 

 
 

  
22 

 

4 Experiment s vlivem ztrátovosti a zpoždění v IP sítích 
na MOS v různých jazykových mutacích  

Praktická část mé bakalářské práce se zabývá experimentem, ve kterém jsem posuzoval vliv 
ztrátovosti a zpoždění v IP sítích na MOS v různých jazykových mutacích. Pro experiment bylo 
využito měřící pracoviště navržené mojí kolegyní Karolínou Benešovou v rámci její bakalářské práce. 
[31] Pracoviště bylo navrhnuto na operačním systému Linux pomocí software Asterisk a NETEM. Na 
pracovišti proběhlo měření 100 kalibrovaných řečových vzorků anglického i českého jazyka metodou 
PESQ. Mezi stanicemi bylo zavedeno zpoždění v rozsahu 0 - 400 ms, s krokem 10 ms a také 
ztrátovost v rozsahu 0 – 10 %, s krokem 0,5 %. Při měření byl použit kodek G.711 a-law. Naměřené 
výsledky hodnoty MOS-LQO byly poté zpracovány v programu MATLAB do formy grafu 
k následnému srovnání. Pro srovnání a tvorbu referenčních vzorků, jsem vytvořil statickou aplikaci 
E-modelu v programu MATLAB dle doporučení ITU-T G.107 [6] je k dispozici v elektronické příloze 
na přiloženém CD. Na přiloženém CD se taktéž nachází všechny grafické výstupy a vytvořené 
soubory pro porovnání a vyhodnocení. 

4.1 Seznámení se s nastavením experimentálního pracoviště 

Jak už jsem předeslal v úvodu této kapitoly, bylo mé experimentální pracoviště navrhnuto 
mojí kolegyní Karolínou v rámci její bakalářské práce. [31] Schéma vytvořeného pracoviště je možné 
vidět na obrázku 4.1. Pracoviště se skládalo ze dvou počítačových stanic s operačním systémem 
Linux. Tyto dvě stanice byly navzájem přímo propojeny pomocí kříženého ethernetového kabelu. 
Stanicím byly staticky přiděleny privátní IP adresy s maskami sítě, pomocí linuxových příkazů tak, 
aby tyto stanice mohly mezi sebou komunikovat. Na obou stanicích poté běžel program Asterisk, ke 
kterému bylo přistupováno pomocí terminálu. Všechny operace bylo nutné provádět jako superuser 
neboli root. Toto je speciální uživatelský účet určený pro správu systému Linux, který umožňuje 
ovládat kompletně celý systém. Na každé stanici byl definován SIP uživatel (účet) pojmenovaný ast1 
a ast2. Dále byly na jednotlivých účtech nastaveny v konfiguračních souborech sip.conf na 
jednotlivých stanicích všechny potřebné parametry a byla ověřena konektivita a viditelnost obou 
stanic. Mezi potřebné parametry k nastavení patří specifikace IP adresy PC 1 a nastavení 
komunikačního portu, pro SIP komunikaci je to port 5060. Dále je nutné určit typ použitého kodeku, 
v mém případě to tedy byl kodek G.711 a-law a povolit transport UDP protokolu, který je použit 
protokolem RTP ke komunikaci. Toto je první část nastavení, která proběhne v sekci [general]. 
V druhé části je třeba nastavit typ účtu uživatele na friend, čímž se zajistí, že uživatel je schopen 
hovory nejen přijímat, ale i uskutečnit. Jako další uvést IP adresu PC 2, heslo a kontext, kterým se 
uživatel bude řídit. V poslední řadě je dobré povolit možnost qualify, která se postará o dotazování se 
klientů, jestli jsou stále dostupní. Po tomto nastavení je nutné spustit na obou strojích software 
Asterisk příkazem: 

 asterisk –r  

a příkazem: 

 sip reaload 

načíst konfigurační soubory. Podrobný popis s kompletní ukázkou celého nastavení najdete 
v bakalářské práci mé kolegyně Karolíny Benešové. [31] 
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Obrázek 4.1: Schéma experimentálního měřicího pracoviště 

4.1.1 Koncept vytvořeného pracoviště 

Toto pracoviště vytvořila kolegyně Karolína Benešová pomocí bash skriptů na operačním 
systému Linux. Konfigurační soubory ukončeny příponou .sh jsou znovu spustitelné. Což ocení 
uživatel při opakované práci stejného typu. Skripty byly umístěny spolu s řečovými vzorky do stejné 
složky. Bylo nutné zajistit, aby se najednou zpracovaly, jak mužské tak ženské vzorky a uplatnilo se 
na ně zpoždění a ztrátovost s určitým krokem. To bylo zajištěno dvojicí cyklů for, které do sebe byly 
zanořeny. Tímto se vyřešila nutnost zavolat postupně všechna čísla, která nám představovali jednotlivé 
řečové vzorky a zároveň jejich potřebná degradace. Ihned po degradování je vzorek přiveden do 
algoritmu PESQ ke zpracování. Algoritmus PESQ je volně dostupný v rámci doporučení ITU-T P.862 
[12] a dále je normován doporučením P.862.1[13] kde je zavedena mapovací funkce pro přepočet 
hodnocení PESQ-MOS na MOS-LQO. Do okna terminálu byly pomocí příkazu ve skriptu vypisovány 
údaje o právě prováděném hodnocení. Vždy po provedení jednoho vzorku bylo hodnocení na 
20s pozdrženo z důvodu korektního ukončení hovoru. Vyhodnocení se průběžně ukládalo do souboru 
pesq_results.txt Po zpracování daného vzorku se vložilo zpoždění o navýšení stupně degradace. 
Nakonec byl soubor automaticky přejmenován, aby se mohlo pokračovat v měření s vlivem dalšího 
parametru. Kompletní nastavení s použitými skripty najdete v bakalářské práci mé kolegyně Karolíny 
Benešové, kde je vše dopodrobna popsáno. Pracoviště bylo velmi kvalitně a důmyslně realizováno. 
V případě jakékoliv změny stačí pouze drobná úprava použitých skriptů. [31] 

4.2 Použití řečových vzorků a jejich případná úprava 

Při mém měření jsem použil celkem 100 řečových vzorků ve dvou jazycích. 50 vzorků bylo 
pro jazyk český a 50 vzorků bylo pro jazyk anglický. Vzorky byly rozděleny na mužské a ženské. 
Toto rozdělení bylo přesně polovina použitých pro daný jazyk, čili 25 vzorků pro ženy a 25 pro muže. 
Získání vzorků ovšem nebylo snadné. Se získáním českých vzorků mi pomohl vedoucí mé práce, kdy 
požádal své kolegy z ČVUT. Tyto vzorky jsou studiovými nahrávkami z éteru rádia. Nejčastěji z rádia 
Akropolis. Tím byla zajištěna kalibrovaná kvalita vzorku. Anglické vzorky jsem získal z internetové 
databáze dostupné zde [22],[23]. Všechny použité vzorky jsou uloženy v příloze na CD. Vzorky 
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použité pro přehrání pomocí software Asterisk musely splnit určité parametry pro úzkopásmovou 
telefonii. Náš vzorek musel být navzorkován vzorkovací frekvencí 8 kHz 16bit PCM s příponou .wav. 
Vzorky s vzorkovací frekvencí 16 kHz nám Asterisk odmítl přehrát. Proto jsem pomocí Linuxového 
software SOX musel některé vzorky převzorkovat. Bylo tedy nutné v terminálovém oknu přepnout do 
stavu SU (SuperUser) a nainstalovat si balíček s programem SOX příkazem: 

 apt-get install sox.  

Po instalaci se stačilo v terminálu dostat do složky s uloženými promluvami, které musely mít 
nastaveny plné přístupové práva. Poté už stačilo zadat do terminálu jen: 

sox M1.wav –b 16 M100.wav channels 1 rate 8k 

• M1.wav – Vstupní nahrávka 
• -b – Parametr počtu vzorkovacích bitů 
• M100.wav – Výstupní nahrávka 
• channels * - počet použitých kanálů * = 1,2,... mono,stereo,... 
• rate * - nastavená vzorkovací frekvence v kHz výstupní nahrávky * = 8k, 16k, 22k 

Po převodu byla tedy nahrávka připravena k použití do testovacího systému. 

4.3 Generování degradovaných vzorků 

Pro vznik degradovaných vzorků určených k následnému porovnání je klíčovým prvkem 
Dialplan. Dialplan je obsahem konfiguračního souboru extensions.conf. Dialplan provádí jednotlivé 
exten což není nic jiného než provedení daného příkazu s určitou prioritou, jehož priorita určuje 
pořadí, s nímž se vykoná. Karolínou Benešovou pro mě připravený dialplan nejprve tedy vytočil číslo 
200, kdy naváže spojení mezi SIP uživatelem ast2 nastaveným na PC 1 a SIP uživatelem ast1 
nastaveným na PC 2. Po navázání spojení jsou postupně vytáčeny jednotlivé čísla od 100, které 
vlastně odpovídají jednotlivým řečovým vzorkům. Při použití 25 vzorků se vytáčení zastaví na čísle 
124. Díky příkazu Monitor(), je celý odchozí i příchozí vzorek nahrán. Parametry zajistíme jak typ 
výsledného souboru, tak jeho název. Teď se pomocí příkazu Playback() přehraje daný řečový vzorek. 
Pomocí parametrů určíme vzorkovací frekvenci a cestu k souboru. Díky kontextu otaci, který je na 
PC2 a jeho parametru Echo() kdy je to co slyšíme ve virtuálním sluchátku na PC2 je zavedeno i do 
virtuálního sluchátka na PC1. Zde se však do hry vloží program NETEM, jenž je součástí operačního 
systému Linux. Jeho umístění je na rozhraní síťové karty kde jeho funkcí je Traffic Control, neboli 
řízení cesty paketů na daném rozhraní. Kde zajišťuje označkování paketů a následně aplikování 
vybrané akce na ně. Tedy zpoždění – delay nebo ztrátovost – loss. V mém případě zde bylo zvoleno 
zpoždění od 0 do 400ms s krokem 10ms a ztrátovost od 0 do 10% s krokem 0,5% 

4.4 Hodnocení pomocí intrusivní metody PESQ 

 Po získání degradovaného vzorku se dostáváme v zápětí k hodnocení pomocí PESQ metody. 
Jak již bylo řečeno tento hodnotící algoritmus byl aplikován dle ITU-T [12], pomocí GNU kompileru 
jsem nakonec vygeneroval hodnotící nástroj příkazem gcc –o pesq *.c –lm. Spouštění poté 
probíhá z místa archivu porovnávaných vzorků. Bylo nutné nastavit vzorkovací frekvenci na 8 kHz. 
Příkaz pro spuštění je obsazen v jednotlivých skriptech. Do terminálového okna tedy započal výpis 
hodnotícího algoritmu, kdy se na konci se zobrazili výsledky PESQ-MOS a MOS-LQO. Jak je možné 
vidět na obrázku 4.2. Tyto výsledky byly také, jak již bylo zmíněno, zapisovány do textového souboru. 
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Obrázek 4.2: Výstup hodnocení modelem PESQ do terminálového okna 

Nejprve byl vypsán název originálního souboru, poté název degradovaného, následovalo hodnocení 
PESQ-MOS, MOS-LQO a vzorkovací frekvence a šířka použitého pásma.  

 

Hodnocení probíhalo vždy postupně. Začal jsem hodnotit nejprve mužské anglické vzorky. 
Každý vzorek byl nejdříve zhodnocen v závislosti na zpoždění a poté celý cyklus proběhl pro 
zhodnocení v závislosti na ztrátovosti. Následovaly anglické vzorky žen, opět pro oba cykly. Stejně 
tomu bylo tak i vzorků českých. Výstup jednotlivých měření lze vidět na obrázku 4.3. Hodnocení 
probíhalo na poměrně výkonných počítačích, avšak to nezabránilo časové náročnosti ohodnocení. 
Jedna sada o 25 vzorcích pro oba cykly trvala v průměru necelých 7 hodin. Zde se tedy projevila 
časová náročnost testování. Bylo však provedeno několik opakovaných měření pro odstranění chyby 
měření. 

 

Obrázek 4.3: Výstup hodnocení modelem PESQ do textového souboru 

4.4.1 Hodnocení modelu PESQ stupnicí MOS-LQO 

Jak si je možné všimnout výstupem z modelu PESQ je jak hodnocení PESQ-MOS tak 
hodnocení MOS-LQO. Při vydání doporučení ITU-T P.862 [15] bylo výstupem pouze hodnocení 
PESQ-MOS, které však nabývá hodnot skóre od -0,5 do +4,5. Tedy je posunuto od standardního 
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hodnocení stupnice MOS, které nabývá hodnot od 1 do 5. Proto bylo vydáno doporučení 
ITU-T P.862.1 [16], kde je stanovena mapovací funkce a vzorec (4.1) pro přepočet hodnot 
PESQ-MOS na hodnoty MOS-LQO. 

 y = 0,999 + , 	 	 ,, ∗ 	 ,  (4.1) 

• y – Přepočtená hodnota MOS-LQO 
• x – Výstupní hodnota PESQ-MOS 

Tento přepočet by byl jistě velmi časově náročný, pokud by se vykonával ručně, po získání 
naměřených hodnot. Proto jej odborníci ITU-T již nově zakomponovaly do volně stažitelného 
algoritmu. Ten teď podává oba výsledky. Následně v další kapitole předvedu tyto rozdíly při vlastním 
vyhodnocení. Na obrázku 4.4 lze vidět průběh mapovací funkce. 

 

Obrázek 4.4: Mapovací funkce pro převod PESQ-MOS na MOS-LQO 

 

4.4.2 Ukázka srovnání hodnocení přístupem PESQ-MOS a MOS-LQO 

Jak již bylo napsáno v hodnocení modelem PESQ došlo díky inovativnímu doporučení ke 
změnám. V následujících grafech bych chtěl tyto změny demonstrovat, aby bylo jasné, jak moc se 
mapovací funkce projevila do celkového ohodnocení. V elektronické příloze jsou uloženy všechny 
hodnocení, jak pomocí starého přístupu, tak i pomocí inovovaného přístupu. Zde uvedu srovnání 
celých jazyků pomocí obou přístupů. Nejprve hodnocení jazyka anglického, který si lze prohlédnout 
na obrázku 4.5. Ve srovnání je patrné, že do zhruba 2% ztrátovosti paketů není hodnocení rozdílů až 
tak razantní. Potom však hodnocení MOS-LQO více kopíruje referenční hodnotu stanovenou 
E-modelem. Dá se prohlásit, že hodnocení MOS-LQO je věrohodnější než hodnocení PESQ-MOS dle 
staršího přístupu a zároveň mírně pesimističtější. Dále na obrázku 4.6 je srovnán přístup hodnocení 
PESQ-MOS a MOS-LQO pro český jazyk. Při ztrátovosti do 1,5% je hodnota MOS-LQO mírně vyšší. 
Poté však klesá až na rozdíl půl hodnotícího bodu oproti hodnotám PESQ-MOS a také referenčního 
modelu. Z tohoto srovnání vyplývá, že hodnocení pomocí MOS-LQO je ještě více objektivní a počítá 
vždy s tou horší variantou. 
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Obrázek 4.4:Srovnání přístupu k hodnocení anglického jazyka pomocí PESQ-MOS a MOS-LQO 

 

 

 

Obrázek 4.5:Srovnání přístupu k hodnocení českého jazyka pomocí PESQ-MOS a MOS-LQO 
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5 Vyhodnocení pomocí PESQ a srovnání s E-modelem 

V této kapitole jsem se zabýval celkovým vyhodnocením hodnot získaných měřením 
a porovnal jsem je s hodnotami teoretickými. Teoretické hodnoty byly získány prostřednictvím 
E-modelu a jsou považovány za referenční. Všechna vyhodnocení a grafické výstupy jsou realizovány 
v programu MATLAB. Stejně tak jako realizace statické kalkulačky pro výpočet referenčních hodnot 
E-modelu. Všechny výpočetní nástroje pro analýzu, jakož to i grafické výstupy, jsou kompletně 
dostupné v elektronické příloze na CD. Vyhodnocení je průměrným výsledkem opakovaných měření 
provedených pro odstranění chyby měření. Po srovnání výsledků bylo nutné provést korekci. 

5.1 Vytvoření statické aplikace pro výpočet referenčních hodnot 
E-modelu 

Abych se vůbec mohl dostat ke srovnávání naměřených výsledků, potřeboval jsem získat 
referenční hodnoty, s kterými bych toto srovnání mohl provést. K získání referenčních hodnot mi měl 
posloužit E-model. Bylo proto nutné vytvořit program, který mi po zadání parametrů podá relevantní 
výsledky. Vzal jsem tedy nejnovější doporučení ITU-T G.107 [6] a přepsal jej do statické aplikace. 
Výchozí hodnoty pro nastavení jednotlivých parametrů, i s jejich případnými rozsahy, jsem použil 
z tohoto doporučení. Pokud ovšem uživatel zná aktuální hodnoty jednotlivých parametrů, může je 
změnit. Musí se však řídit limity danými v doporučení. Vstupní parametry, které uživatel obvykle 
změní, jsou tyto: 

• Faktor zvýhodnění – A, 
• Ztrátovost paketů – Ppl, 
• Odolnost kodeku – Bpl, 
• Shlukovost chyb – BurstR, 
• Faktor použitého zařízení, dle užitého kodeku – Ie, 
• Zpoždění – T. 

Ovšem pokud uživatel nezná ani tyto vstupní parametry i pro tyto je v doporučení k nalezení výchozí 
hodnota. Tabulka 5.1 s výchozími hodnotami i danými rozsahy pro výpočet je uvedena v příloze A. 

V mém případě jsem tedy použil výchozí nastavení s použitím kodeku G.711 a-law. Tedy 
nastavení kdy A = 0, Bpl = 4.3, BurstR = 1, Ie = 0. Zpoždění T se v našem případě mělo měnit od 0 
do 400 ms a ztrátovost Ppl od 0 do 10% s krokem 0.5%. Protože při měření metodou PESQ bylo 
měřeno vždy pouze s 1 měnícím se parametrem, bylo tedy prvním výstupem změna zpoždění od 0 
do 400 ms při ztrátovosti 0%. Druhým výstupem potom byla ztrátovost od 0 do 10% s krokem 0,5% 
při zpoždění 0 ms. Pro vykreslení byl vždy zvolen jeden graf hodnoty R-faktoru a graf druhý kde byl 
R-faktor přepočítán pomocí rovnice na parametr MOS-CQO. Při výpočtech ztrátovostí však musely 
být referenční hodnoty vypočteny zvlášť pro každý pokles a poté zkompletovány do jediného grafu 
ručně. Ukázka použitého kódu pro výpočetní kalkulačku i s grafickými výstupy na obrázcích 5.1 a 5.2 
je uvedená v příloze B. Celou spustitelnou aplikaci lze nalézt na přiloženém CD. Zkompletování 
hodnot pro referenční vykreslení výpočtů ztrátovosti je uvedeno v příloze C, stejně tak jako grafický 
výstup na obrázku 5.3. Tedy obrázky 5.2 a 5.3 jsou považovány za referenční a byly porovnávány 
s naměřenými hodnotami modelu PESQ. 
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5.2 Vyhodnocení výsledků zpoždění pro oba jazyky 

Pro vyhodnocení výsledků zpoždění v závislosti na hodnocení MOS bylo nutné, abych si 
vytvořil model, který tyto výsledky porovná. Bylo tedy nutné vytvořit proměnné Delay, MOS, a M. 
Delay mi představoval hodnoty na ose x a MOS spolu s M hodnoty na ose y. MOS je proměnná pro 
referenční E-model a M je matice pro naměřené řečové vzorky. Z důvodu velikosti matice je 
v příloze D uveden kód pro vyhodnocení pouze mužských vzorků pro český jazyk. U ostatních je kód 
stejný, pouze hodnoty matice M se mění dle hodnot naměřených. Všechny vyhodnocení pro zpoždění 
jsou umístěny v elektronické příloze na CD. Zde na obrázku 5.4 je vidět výsledná závislost a srovnání 
E-modelu s hodnotami PESQ. Naměřené hodnoty byly zprůměrovány a interpolovány pro odstranění 
chyby měření. Po konzultacích s vedoucím práce jsme se rozhodli další srovnání naměřených 
a vypočtených hodnot zpoždění neuvádět, což je zdůvodněno na konci této kapitoly. 

 

Obrázek 5.4: Výsledná závislost MOS-LQO na zpoždění pro kodek G.711 a-law pro mužské vzorky 
v českém jazyce 

Protože hodnocení E-modelu je pro MOS-CQO, kdežto hodnocení PESQ je MOS-LQO. Toto 
není až tak zásadní problém. Zde se však projevil vliv play-out bufferu v Asterisku. Adaptivní 
algoritmus způsobuje změnu velikosti mezi-paměti, což se projevuje posunem signálu v časové 
oblasti, čím vyšší je tedy dynamika adaptace, tím větší pokles MOS je PESQ algoritmem zaznamenán. 
V konečném důsledku není hodnocena skutečná kvalita řeči, ale dynamika adaptivního play-out 
bufferu. Po dohodě s mým vedoucím práce jsme vzhledem k výše popsanému dospěli k rozhodnutí, že 
nebudeme tyto výsledky experimentu zpracovávat, neboť jsou zavádějící a nejsou vhodné ke 
korektnímu stanovení sledovaného MOS. 

5.3 Vyhodnocení ztrátovosti pro anglický jazyk 

Jelikož u ztrátovosti se neprojevil vliv Asterisk play-out bufferu byly tyto výsledky relevantní 
k srovnání s výsledky E-modelu. Jelikož jsem hodnotil pro anglický jazyk zvlášť mužské vzorky 
a zvlášť ženské, bylo nutné tyto hodnocení sloučit do jediného. V připraveném hodnotícím programu 
jsem tedy z obou pohlaví vypočítal střední hodnotu pro anglický jazyk, jelikož hodnocení E-modelem 
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nerozeznává pohlaví. Připomínám, že výsledky měření jsou průměrem opakovaných měření a poté 
ještě interpolovány pro odstranění chyb měření. Tabulka 5.2 umístěna v příloze E obsahuje naměřenou 
střední hodnotu pro anglický jazyk. Hodnotící program je dostupný v elektronické příloze na CD. Ve 
výstupním grafu na obrázku 5.5 jsou tedy srovnány střední hodnota ztrátovosti anglického jazyka 
a referenční model ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v anglickém jazyce.  

 

Obrázek 5.5: Srovnání závislosti MOS-LQO referenčního i měřeného modelu na ztrátovosti pro 
kodek G.711 a-law v anglickém jazyce 

 

Jak je z obrázku 5.5 patrné tak se reálně naměřené hodnoty od hodnot vypočtených pomocí E-modelu 
příliš nelišily. Pokud tedy ale naměřené hodnoty považujeme za správné, je tedy nutné toto zohlednit 
a teoretický model korigovat navrhnutím patřičné korekční křivky. 

5.4 Návrh korekční křivky ztrátovosti pro anglický jazyk 

Jak je patrné z předešlé kapitoly po srovnání teoretických výpočtů s těmi naměřenými bude 
nutné navrhnout korekční křivku. Návrh korekční křivky spočívalo v odečtení naměřených hodnot od 
hodnot referenčních. Bylo nutné tyto hodnoty vynést do grafu. Poté na tuto křivku aplikovat regresní 
funkci polynomem n-tého řádu, která nám danou křivku proložila. Na toto vše mám MATLAB v sobě 
již předpřipravené funkce: polyfit() a polyval() 

Funkce p = polyfit(Loss,rozdil,2)je funkce pro aplikaci regresní křivky např. 
polynomem 2. řádu, jak to bylo nutné v našem případě u anglického jazyka. Hodnota Loss představuje 
hodnoty souřadnici x, hodnota rozdil nám představuje souřadnici y. Číslo 2 potom stupeň polynomu, 
kterým se bude korekční křivka prokládat. Ještě je třeba nastavit proměnou, do které se nám vše uloží, 
např. p. Tato funkce tedy vrací regresní rovnici, kterou pokud aplikujeme v každém měřeném bodu 
osy x dostaneme hodnotu regresní křivky v daných bodech. K snadnému získání oněch hodnot, 
regresní křivky v každém bodě a k jejich snadnému vykreslení, použijeme předpřipravenou funkci 
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pp = polyval(p,Loss). Ta nám vrátí hodnoty pro jednotlivé body uložené do proměnné pp, 
která potom jde snadno vykreslit do společného grafu. Tento společný graf je na obrázku 5.6. 

 

Obrázek 5.6: Korekční křivka s polynomickou regresí 2. řádu pro kodek G.711 a-law v anglickém 
jazyce 

 

Na obrázku 5.6 tedy vidíme, jak je korekční křivka proložena regresí polynomem 2. řádu. Dále 
zde uvádím vzorec této regresní funkce tak, jak mi jej vytvořil MATLAB, je tedy dán vztahem (5.1). 

 ( ) = ∙ + ∙ +  (5.1) 

 

V tomto tvaru byla rovnice vytvořena, nyní dosadím čísla za koeficienty x, y a z, vypočítané 
MATLABem a regresní funkce bude vypadat následovně: 

 ( ) = −0,0042 ∙ + 0,0543 ∙ − 0,1031 (5.2) 

 

Vypočtená relativní chyba zde byla ± 0,5%. Hodnoty vypočtené korekcí jakožto i hodnoty 
polynomické regrese 2. řádu jsou v tabulce 5.3 umístěny v příloze F.  

Po získání této regresní křivky, bylo nutné její přičtení respektive odečtení od původní 
referenční křivky ztrátovosti anglického jazyka vytvořenou E-modelem. Po tomto se křivka přiblížila 
reálně naměřeným výsledkům, které jsem opět graficky srovnal. Srovnání si lze prohlédnout na 
obrázku 5.7. 

V tabulce 5.4 v příloze F jsou poté uvedeny hodnoty získané měřením metodou PESQ, které 
byly zprůměrovány a interpolovány, hodnoty referenční získané pomocí simulace E-modelem 
a hodnoty E-modelu s navrhnutou korekční funkcí na kterou byla aplikována regrese polynomem 
2. řádu. Takto modifikovaný E-model poté bude mít svou výpočetní rovnici obohacenou tedy 
v případě práce s anglickým jazykem o parametr ILE  
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Obrázek 5.7: Srovnání anglického jazyka u korigovaného E-modelu s naměřenými výsledky modelu 
PESQ a referenčním E-modelem pro kodek G.711 a-law 

5.5 Vyhodnocení ztrátovosti pro český jazyk 

Vyhodnocení pro český jazyk probíhalo v principu naprosto stejně jako u anglického jazyka. 
Použil jsem tedy stejný hodnotící program, byly pouze změněny vstupní hodnoty matic a popisky 
grafu.  

 

Obrázek 5.8: Srovnání závislosti MOS-LQO referenčního i měřeného modelu na ztrátovosti pro 
kodek G.711 a-law v českém jazyce 
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Opět bylo třeba sloučit naměřené mužské a ženské vzorky do jednoho parametru pro český 
jazyk. Tedy byla opět použita střední hodnota z naměřených výsledků obou vzorků. Tato byla 
porovnána s referenčními výsledky ztrátovostí E-modelu pro kodek G.711 a-law. V tabulce 5.5 jsou 
uvedeny hodnoty naměřené pro mužské i ženské vzorky a také výsledná střední hodnota pro český 
jazyk. Tabulka 5.5 je umístěna v příloze G. Dále pak je ukázka použitého kódu pro výpočet uvedena 
v příloze H. Funkční program je dostupný na přiloženém CD. Ve výstupním grafu tedy srovnáme 
naměřenou střední hodnotu ztrátovosti českého jazyka a vypočtenou hodnotu ztrátovosti pomocí 
E-modelu. Toto srovnání je na obrázku 5.8. 

Z obrázku 5.8 je patné, že zhruba do 1% se ztrátovost mezi naměřenými a vypočtenými 
hodnotami liší jen minimálně. Poté však naměřené hodnoty dosahují od 3 do 7% horší ztrátovosti než 
hodnoty vypočtené. Pokud tedy naměřené hodnoty považujeme za správné, je tedy nutné toto 
zohlednit a teoretický model korigovat navrhnutím patřičné korekční křivky. 

5.6 Návrh korekční křivky ztrátovosti pro český jazyk 

Jak je zřejmé z předešlé kapitoly je nutné i u českého jazyka navrhnout korekční křivku. 
Návrh stejně jako u anglického jazyka spočívá v odečtení naměřených hodnot od hodnot referenčních. 
Tyto získané hodnoty poté opět vyneseme do grafu. Na tuto křivku aplikujeme opět regresní funkci 
polynomem n-tého řádu. V případě českého jazyka to bude polynom 3. řádu. Opět použijeme funkce 
MATLABu polyfit() a polyval()jak můžeme vidět v ukázce použitého kódu v příloze H. Po 
aplikaci těchto funkcí je naše korekční křivka proložená polynomickou regresí 3. řádu což si lze 
prohlédnout na obrázku 5.9 

 

Obrázek 5.9: Korekční křivka s polynomickou regresí 3. řádu pro kodek G.711 a-law v českém 
jazyce 

 

Na obrázku 5.9 tedy vidíme, jak je korekční křivka proložena regresí polynomem 3. řádu. Dále 
zde uvádím vzorec této regresní funkce tak, jak mi jej vytvořil MATLAB, je tedy dán vztahem (5.3). 
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 ( ) = ∙ + ∙ + ∙ +  (5.3) 

 

V tomto tvaru byla rovnice vytvořena, nyní dosadím čísla za koeficienty v, x, y a z, vypočítané 
MATLABem a regresní funkce bude vypadat následovně: 

 ( ) = 0,0038 ∙ − 0,07 ∙ + 0,3473 ∙ − 0,0668 (5.4) 

 

Vypočtená relativní chyba zde byla ± 0,15%. Hodnoty vypočtené korekcí jakožto i hodnoty 
polynomické regrese 3. řádu jsou v tabulce 5.6 umístěny v příloze I.  

Po získání této regresní křivky, bylo nutné její přičtení respektive odečtení od původní 
referenční křivky ztrátovosti českého jazyka vytvořenou E-modelem. Po tomto se křivka citelně 
přiblížila reálně naměřeným výsledkům, které jsem opět graficky srovnal. Srovnání si lze prohlédnout 
na obrázku 5.10. 

 

Obrázek 5.10: Srovnání českého jazyka u korigovaného E-modelu s naměřenými výsledky modelu 
PESQ a referenčním E-modelem pro kodek G.711 a-law  

V tabulce 5.7 v příloze I jsou poté uvedeny hodnoty získané měřením metodou PESQ, které 
byly zprůměrovány a interpolovány, hodnoty referenční získané pomocí simulace E-modelem 
a hodnoty E-modelu s navrhnutou korekční funkcí na kterou byla aplikována regrese polynomem 
3. řádu. Takto modifikovaný E-model poté bude mít svou výpočetní rovnici obohacenou tedy 
v případě práce s českým jazykem o parametr ILC. 

5.7 Srovnání vlivů obou jazyků na ztrátovost 

Jak je tedy patrné, oba jazyk mají určitý vliv na referenční model ztrátovosti. Anglický jazyk 
reprezentovaný parametrem ILE vykazuje téměř stejné ohodnocení vůči referenčnímu modelu, kdežto 
český jazyk reprezentovaný parametrem ILC vykazuje mírně horší ohodnocení vůči referenci. Pro oba 
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jazyky byla navrhnuta korekční křivka, která je na venek zastoupena právě jazykovým parametrem 
IL(N). Tento parametr tedy můžeme zahrnout již přímo do výpočetní rovnice E-modelu. Kdy by poté 
takto modifikovaná rovnice (5.5) výpočtu E-modelu vypadala následovně:  

 = − − − − ( ) +  (5.5) 

 

Poté by se za N dosadila pouze ta rovnice dle použitého jazyku, se kterou by bylo pracováno. 
Nesmíme také zapomenout na již provedený experiment čínských kolegů, kteří již srovnávali rozdíly 
mezi angličtinou a čínštinou. Jejich práce byla hlavním podnětem pro mnou realizovanou práci. 
Korekční funkce pro čínský jazyk je vyjádřena rovnici (5.6) respektive (5.7): 

 ( ) = 2 ∙ + 1 (5.6) 

 

Kdy za C2 a C1 budou následně dosazeny vypočítané koeficienty regresní rovnice. [2] 

 ( ) = −0,574391 ∙ + 0,52819 (5.7) 

 

Pro úplnost bych ještě uvedl grafické srovnání jednotlivých jazyků vůči referenčnímu modelu na 
obrázku 5.11 

 

Obrázek 5.11: Srovnání českého jazyka u korigovaného E-modelu a anglického jazyka u 
korigovaného E-modelu vůči referenční hodnotě E-modelu pro kodek G.711 a-law  

Ve srovnání je vidět, že rozdíly v ohodnocení jsou o ne celý půl bod na stupnici MOS. Je tedy jasné, 
že použitý jazyk má vliv na případnou srozumitelnost hovoru.  
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval hodnocením kvality řeči v IP sítích. Práci jsem 
rozdělil do dvou částí teoretické a praktické. V první teoretické části (kapitole 2.) jsem se zabýval 
kvalitou řeči a přístupem k jejímu hodnocení a to jak metodám subjektivním tak i objektivním. Cíl této 
kapitoly byl představit jednotlivé moderní metody hodnocení a vysvětlit jejich principy. V další 
kapitole (kapitola 3.) jsem se zaměřil na posouzení kvality řeči, pomocí moderní odhadované metody 
výpočetního E-modelu. Tuto metodu hodnocení řadíme mezi objektivní Neintrusivní metody a její 
uplatnění je především v technologii VoIP. E-model jako hodnotící prvek je stále ve vývoji organizací 
ITU-T v doporučení G.107 [6]. Rozebral jsem v této kapitole jednotlivé dílčí komponenty E-modelu 
pro jeho výpočet a nastínil jeho možné rozšíření.  

 V praktické části mé práce jsem se po dohodě s vedoucím práce zaměřil na experiment 
s vlivem ztrátovosti a zpoždění v IP sítích na MOS v různých jazykových mutacích. Pro tyto potřeby 
jsem navrhl statickou aplikaci v programu MATLAB pro výpočet referenčních hodnot E-modelu, 
které jsem dále využil k srovnání. Aplikace je dostupná v elektronické příloze této práce. Dále jsem ke 
svému experimentu využil navrhnutého experimentálního pracoviště v rámci bakalářské práce 
kolegyně Karolíny Benešové [31]. Na pracovišti proběhlo opakované měření 100 kalibrovaných 
řečových vzorků, mužů i žen, v českém i anglickém jazyce. V tomto měření bylo na řečové vzorky 
aplikováno zpoždění a ztrátovost paketů. Výsledky měření byly poté zprůměrovány a interpolovány 
k odstranění chyb způsobených měřením. Vše bylo vyhodnoceno pomocí intrusivní objektivní metody 
PESQ. Byl zde tedy zkoumán vliv použitého jazyka na výslednou kvalitu hovoru. Vyhodnocené 
výsledky intrusivního měření PESQ byly srovnány s referenčními hodnotami E-modelu. Po tomto 
srovnání a konzultacích s vedoucím práce jsme se rozhodli výsledky získané zpožděním paketů do této 
práce nezapracovávat, z důvodu jejich relevantnosti ke sledovanému MOS (viz. vysvětlení v kap. 5.2). 
Dále jsem tedy pracoval pouze s výsledky ztrátovosti paketů. Po srovnání výsledků ztrátovosti paketů 
s referenčními výsledky E-modelu, bylo patrné, že použitý jazyk má určitý vliv na kvalitu celkového 
hovoru. Anglický jazyk téměř korespondoval s referenčním E-modelem, avšak občasné rozdíly do 2% 
mě přiměli k návrhu korekční funkce užitím regresní analýzy. Stejně tomu tak bylo i u jazyka českého. 
Zde však rozdíl už byl patrnější a dosahoval i 7%. Opět jsem proto navrhl korekční křivku užitím 
regresní analýzy, která referenční model přiblížila reálně naměřeným hodnotám. Nakonec jsem tedy 
tyto korekční křivky pro jednotlivý jazyk zakomponoval do rovnice pro výpočet E-modelu jako 
jazykový parametr a srovnal je do vstupního grafu. Také jsem připomněl experiment čínských kolegů 
na obdobné téma.  

Největším přínosem této mé práce je tedy v provedené metodice měření a ve vytvoření řady 
nástrojů v prostředí MATLAB pro následnou analýzu výsledků, které jsou nedílnou součástí 
závěrečné práce a jsou dostupné v elektronické příloze na CD. Dále pak také návrh korekčních křivek 
a zakomponování jazykového parametru IL(N) do výpočtu E-modelu. Řešení této práce mi umožnilo 
seznámit se blíže s metodami hodnocení kvality řeči v IP sítích a velmi rozšířilo můj odborný pohled 
na tuto problematiku. Je však nutné říci, že tato práce může být dále zdokonalena a to použitím daleko 
většího množství kalibrovaných vzorků. Provedením rozsáhlejšího měření s následnou analýzou 
a sledováním odlehlých měření, kde by se uplatnilo využití více rozměrné statistické analýzy. Proto 
zde vidím možnost pokračovat v řešení této práce v rámci navazujícího magisterského studia. 
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Příloha.A:   Parametry pro výpočet referenčních hodnot E-model 

 

Parametr Zkratka Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Povolený 
rozsah 

Send loudness rating SLR dB +8 0 ... +18 

Receive loudness rating RLR dB +2 -5 ... +14 

Sidetone masking rating STMR dB 15 10 ... 20 

Listener sidetone rating LSTR dB 18 13 ... 23 

D-Value of telephone, send side Ds - 3 -3 ... +3 

D-Value of telephone, receive side Dr - 3 -3 ... +3 

Talker echo loudness rating TELR dB 65 5 ... 65 

Weighted echo path loss WEPL dB 110 5 ... 110 

Mean one-way delay of the echo path T ms 0 0 ... 500 

Round-trip delay in a 4-wire loop Tr ms 0 0 ... 1000 

Absolute delay in echo-free connections Ta ms 0 0 ... 500 

Number of quantization distortion units qdu - 1 1 ... 14 

Equipment impairment factor Ie - 0 0 ... 40 

Packet-loss robustness factor Bpl - 4.3 4.3 ... 40 

Random packet-loss probability Ppl % 0 0 ... 20 

Burst ratio BurstR - 1 1 ... 8 

Circuit noise referred to 0 dBr-point Nc dBm0p -70 -80 ... -40 

Noise floor at the receive side Nfor dBmp -64 - 

Room noise at the send side Ps dB (A) 35 35 ... 85 

Room noise at the receive side Pr dB (A) 35 35 ... 85 

Advantage factor A - 0 0 ... 20 

Tabulka 5.1: Výchozí hodnoty a povolené rozsahy pro E-model 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
II 

 

Příloha.B:   Zdrojový kód statické aplikace pro výpočet referenčních hodnot E-modelu 
s grafickými výstupy 

Zdrojový kód statické aplikace: 

clear all, close all; 

format long 

%Tento výpočetní model je nastaven pro kodek G.711.  

%V případě použití jiného kodeku proveďte 

%změny nastavení na příslušných místech 

  

A = 0;      %(0:20) Faktor zvýhodnění 

Ppl = 0;    %(0:0.5:10) Ztrátovost paketu 

Bpl = 4.3;  %(4.3:40); Odolnost kodeku 

BurstR = 1; % Shlukovost chyb 

Ie = 0;     %Faktor použitého zařízení - Dle použitého kodeku (G.711 

a-law) 

x=0;        %Index 

T=0:0.25:400;   %ms (0|0:0.25:500) zpoždění ozvěny v jednom směru 

C = 400;        % zadat celkové zpoždění v ms kvůli aut.popisku 

grafu 

  

%Paramentry nastavené s defaultní hodnotou dle doporučení 

SLR= 8;     %dB (0:18) míra hlasitosti ve vysílacím směru 

RLR= 2;     %dB (-5:14) míra hlasitosti v přijímacím směru 

OLR = SLR+RLR; %Celková míra hlasitosti 

STMR = 15;  %dB (10:20) míra potlačení vlastního hovoru 

Dr = 3;     %dB (-3:3)  

Ds = 3;     %dB (-3:3) 

LSTR = STMR+Dr; %dB(13:23) míra potlačení vazby u příjemce 

  

Ta=T;       %ms (0:500) celkové zpoždění 

Tr=2*T;     %ms (0:1000) 

TELR = 65;  %dB (5:65) míra hlasitosti ozvěny na straně hovořícího 

WEPL = 110; %dB (5:110) vážená střední hodnota strát echa příjemce 

qdu = 1;    %(1:14) jednotka kvantizačního zkreslení 
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Nc = -70;   % dBmOp(-80:-40) šumy způsobené elektrickými obvody 

Nfor = -64; % dBmp 

Ps = 35;    % dB(A)(35:85) hluk místnosti na vysílací straně 

Pr = 35;    % dB(A)(35:85) hluk místnosti na prijímací straně 

  

%Vypočetní část% 

  

     

for i=T+1 

  

x=x+1; 

%Výpočet parametru Ro% 

Pre = Pr+10*log10(1+(10^((10-LSTR)/10))); 

Nos = (Ps-SLR-Ds-100)+(0.004*((Ps-OLR-Ds-12)^2)); 

Nor = RLR-121+Pre+0.008*((Pre-35)^2); 

Nfo = Nfor + RLR; 

No = 10*log10(10^(Nc/10)+10^(Nos/10)+10^(Nor/10)+10^(Nfo/10)); 

Ro = 15-1.5*(SLR+No); 

         

%Výpočet parametru Is% 

Xolr = OLR+0.2*(64+No-RLR); 

Iolr = 20*((1+(Xolr/8)^8)^(1/8)-(Xolr/8)); 

  

STMRo(x) = -10*log10(10^(-STMR/10)+((exp(-T(x)/4))*... 

           (10^(-TELR/10)))); 

Ist(x) = 12*((1+((STMRo(x)-13)/6)^8)^(1/8))- ... 

         28*((1+((STMRo(x)+1)/19.4)... 

         ^35)^(1/35))-13*((1+((STMRo(x)-3)/33)^13)^(1/13))+29; 

  

q = 37-15*log10(qdu); 

g = 1.07+0.25*q+0.0602*(q^2); 

z = (46/30)-(g/40); 

y = ((Ro-100)/15)+(46/8.4)-(g/9); 



 
 
 
 

 
IV 

 

Iq = 15*log10(1+10^y+10^z); 

  

Is(x) = Iolr+Ist(x)+Iq; 

         

%Výpočet parametru Id% 

         

  if  STMR<9 

  

   TERV(x) = TELR-40*log10((1+T(x)/10)/(1+T(x)/150))+6*... 

             exp(-0.3*T(x)^2); 

   TERVs(x) = TERV(x)+Ist(x)/2; 

   Roe = -1.5*(No-RLR); 

   Re(x) = 80+2.5*(TERVs(x)-14); 

   Idte(x) = ((((Roe-Re(x))/2)+sqrt((((Roe-Re(x))^2)/4)+100)-1)*... 

             (1 - exp(-T(x)))); 

   Rle(x) = 10.5*(WEPL+7)*(Tr(x)+1)^-0.25; 

   Idle(x) = ((Ro-Rle(x))/2)+sqrt((((Ro-Rle(x))^2)/4)+169); 

         

       if Ta(x)<= 100 

        Idd(x) = 0; 

       else 

         X(x) = log10(Ta(x)/100)/log10(2); 

         Idd(x) = 25*((1+X(x)^6)^(1/6)-3*(1+(X(x)/3)^6)^(1/6)+2); 

       end 

         Id(x) = Idte(x)+Idle(x)+Idd(x); 

  end 

  if 9<=STMR<20 

  

  TERV(x) = TELR-40*log10((1+(T(x)/10))/(1+(T(x)/150)))+6*... 

            exp(-0.3*T(x)^2); 

  Roe = -1.5*(No-RLR); 

  Re(x) = 80+2.5*(TERV(x)-14); 

  Idte(x) = ((((Roe-Re(x))/2)+sqrt((((Roe-Re(x))^2)/4)+100)-1)*... 



 
 
 
 

 
V 

 

            (1 - exp(-T(x)))); 

  Rle(x) = 10.5*(WEPL+7)*(Tr(x)+1)^(-0.25); 

  Idle(x) = ((Ro-Rle(x))/2)+sqrt((((Ro-Rle(x))^2)/4)+169); 

   if Ta(x)<= 100 

    Idd(x) = 0; 

   else 

    X(x) = log10(Ta(x)/100)/log10(2); 

    Idd(x) = 25*((1+X(x)^6)^(1/6)-3*(1+(X(x)/3)^6)^(1/6)+2); 

   end 

    Id(x) = Idte(x)+Idle(x)+Idd(x); 

  end 

  if STMR>=20 

  

  TERV(x) = TELR-40*log10((1+T(x)/10)/(1+T(x)/150))+6*... 

            exp(-0.3*(T(x)^2)); 

  Roe = -1.5*(No-RLR); 

  Re(x) = 80+2.5*(TERV(x)-14); 

  Idte(x) = ((((Roe-Re(x))/2)+sqrt((((Roe-Re(x))^2)/4)+100)-1)*... 

            (1-exp(-T(x)))); 

  Idtes(x) = sqrt(Idte(x)^2+Ist(x)^2); 

  Rle(x) = 10.5*(WEPL+7)*(Tr(x)+1)^-0.25; 

  Idle(x) = ((Ro-Rle(x))/2)+sqrt((((Ro-Rle(x))^2)/4)+169); 

    if Ta(x)<= 100 

       Idd(x) = 0; 

    else 

       X(x) = log10(Ta(x)/100)/log10(2); 

       Idd(x) = 25*((1+X(x)^6)^(1/6)-3*(1+(X(x)/3)^6)^(1/6)+2); 

    end 

       Id(x) = Idtes(x)+Idle(x)+Idd(x); 

  end 

  %Výpočet parametru Ieef% 

  Ieff(x) = Ie+((95-Ie)*(Ppl/((Ppl/BurstR)+Bpl))); 

  %Výpočet celkové hodnoty R-Faktoru% 
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  R(x) = Ro - Is(x) - Id(x) - Ieff(x) + A; 

     if R(x)<6.5 

        Mos(x) = 1; 

     else 

      Mos(x) = 1+(0.035*R(x))+(R(x)*(R(x)-60))*(100-R(x))*7*10^(-6); 

     end 

end 

%Výkreslení grafů dle daných parametrů% 

%Výkreslení grafů dle daných parametrů% 

if T<=0  

figure(1); 

plot(T,R,'--rs') 

grid on 

hleg = legend('Reference'); 

set (hleg,'fontsize',14) 

xlabel('Delay [ms]','fontsize',20); 

ylabel('R-factor','fontsize',20); 

title (['Graf závislosti R-faktoru na zpoždění 0[ms] ',... 

       'při ztrátovosti ',num2str(Ppl),'%'],'fontsize',22); 

  

figure(2); 

plot(T,Mos,'--rs') 

grid on 

hleg = legend('Reference'); 

set (hleg,'fontsize',14) 

xlabel('Delay [ms]','fontsize',20); 

ylabel('MOS-CQO','fontsize',20); 

title (['Graf závislosti MOS-CQO na zpoždění 0[ms] ',... 

       'při ztrátovosti ',num2str(Ppl),'%'],'fontsize',22); 

  

else 

  

figure(1); 

plot(T,R,'r'); 

grid on 

hleg = legend('Reference'); 

set (hleg,'fontsize',14) 

xlabel('Delay [ms]','fontsize',20); 

ylabel('R-factor','fontsize',20); 

title(['Graf závislosti R-faktoru na zpoždění od 0[ms]do ',... 

num2str(C),'[ms] ','při ztrátovosti',num2str(Ppl),'%'],... 

'fontsize',22); 

  

figure(2); 
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plot(T,Mos,'r'); 

grid on 

hleg = legend('Reference'); 

set (hleg,'fontsize',14) 

xlabel('Delay [ms]','fontsize',20); 

ylabel('MOS-CQO','fontsize',20); 

title(['Graf závislosti MOS-CQO na zpoždění od 0do '... 

,num2str(C),' [ms]','při ztrátovosti',... 

num2str(Ppl),'%'],'fontsize',22); 

  

end 
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Grafické výstupy: 

 

Obrázek 5.1: Výstup referenčního E-modelu pro závislost R-faktoru zpoždění od 0 do 400ms pro 
kodek G.711 a-law 

 

 

Obrázek 5.2: Výstup referenčního E-modelu pro závislost MOS-CQO zpoždění od 0 do 400ms pro 
kodek G.711 a-law 
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Příloha.C:    Zdrojový kód referenčního výpočtu ztrátovosti pro kodek G.711 a-law s grafickou 
ukázkou. 

Zdrojový kód referenčního výpočtu ztrátovosti: 

clear all; close all;format long; 

%Výpočet PacketLoss dle E-modelu při zpoždění 0ms% 

Loss = [0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5... 

        5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10];  

  

m= [4.40896220484421 4.14196515399545 3.832938973412472... 

    3.531358580018555 3.255197986826716 3.009315096202068... 

    2.793168927726208 2.604162515042975 2.439104605587521... 

    2.294835098328766 2.168471895464577 2.057486357228506... 

    1.959703255257147 1.873270055684421 1.796616369159631... 

    1.728412960322251 1.667534225372778 1.613025443926287... 

    1.564074915853329  1.519990585871009 1.480180582589069]; 

  

figure(1); 

plot (Loss,m); 

grid on; 

hleg = legend('Refecence E-model G.711 without PLC'); 

set (hleg,'fontsize',14) 

xlabel('PacketLoss [%]','fontsize',20); 

ylabel('MOS-CQO','fontsize',20); 

title('Referenční závislost MOS na ztrátovosti paketů E-model 

pro G.711 a-law bez PLC','fontsize',22); 

 

 

Obrázek 5.3: Výstup referenčního E-modelu pro závislost MOS-CQO ztrátovosti od 0 do 10% 
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Příloha.D:   Zdrojový kód pro vyhodnocení závislosti zpoždění na MOS a srovnání s referenčním 
modelem pro kodek G.711 a-law v anglickém jazyce 

clear all; close all; 

  

Delay = [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120... 

 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240... 

 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360... 

 370 380 390 400];  

  

MOS = [4.40896220484421 4.40262007289895 4.39610571580236... 

    4.39031900617303 4.38487774787937 4.37963774013500... 

    4.37452957545350,4.36951605540763,4.36457629175593... 

    4.35969850924731 4.35487635008383 4.35010643324300... 

    4.34536395478113 4.34047449962563 4.33493691549335... 

    4.32783612796057 4.31789853106629 4.30370672159272... 

    4.28403530381858 4.25523781797484 4.22605992498614... 

    4.14543593593201 4.09871696051852 4.04896363714108... 

    3.99698966878913 3.94348248723960 3.88900848759925... 

    3.83953796511291 3.77891482591661 3.72396814565384... 

    3.66943030276463 3.61549580376535 3.56232060376658... 

    3.51002915888538 3.45872003722745 3.40847040239517... 

    3.35933961956321 3.31137217839081 3.26460008197766... 

    3.21904481599087 3.21455676952320]; 

  

m =[4.530 4.530 4.530 4.530 4.530 4.530 4.530 4.530... 

    4.530 4.530 4.526 4.526 4.431 4.431 4.414 4.414... 

    4.400 4.400 4.367 4.312 4.312 4.299 4.299 4.269... 

    4.269 4.203 4.203 4.228 4.228 4.214 4.002 3.960... 

    3.947 3.928 3.925 3.905 3.829 3.768 3.698 3.660 3.586  

    4.535 4.535 4.535 4.535 4.535 4.535 4.476 4.473... 

    4.388 4.388 4.271 4.271 4.344 4.344 4.267 4.267... 

    4.266 4.266 4.250 4.205 4.205 4.218 4.217 4.161... 

    4.161 4.148 4.148 4.159 4.159 4.135 4.135 4.108... 

    4.072 4.052 4.052 3.985 3.985 3.984 3.967 3.909 3.848  

    4.497 4.497 4.497 4.497 4.497 4.497 4.410 4.284... 

    4.284 4.267 4.267 4.255 4.255 4.245 4.245 4.224... 

    4.224 4.180 4.182 4.182 4.168 4.168 3.968 3.968... 

    3.695 3.695 3.897 3.652 3.600 3.688 3.610 3.486... 

    3.302 3.240 3.207 3.182 2.843 2.843 2.843 3.384 3.728 

    4.512 4.512 4.509 4.509 4.509 4.509 4.509 4.509...  

    4.509 4.509 4.509 4.496 4.496 4.426 4.426 4.378...  

    4.378 4.339 4.295 4.295 4.306 4.306 4.280 4.280...  

    4.241 4.240 4.192 4.186 4.180 4.182 4.090 3.998... 

    3.892 3.884 3.862 3.850 3.691 3.599 3.551 3.764 3.718 

    4.512 4.512 4.512 4.512 4.512 4.488 4.488 4.466... 

    4.466 4.398 4.398 4.347 4.347 4.286 4.286 4.059...  

    4.059 4.065 4.051 4.051 4.009 4.009 3.995 3.995... 
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    3.990 3.988 3.886 3.867 3.855 3.851 3.593 3.596... 

    3.572 3.541 3.421 3.401 3.389 3.396 3.390 3.358 3.307  

    4.521 4.521 4.521 4.521 4.521 4.521 4.521 4.521...  

    4.521 4.490 4.490 4.387 4.387 4.235 4.235 4.278...  

    4.278 4.085 3.953 3.953 3.881 3.881 4.152 4.152...  

    4.139 4.139 4.066 3.990 3.819 3.760 3.591 3.540... 

    3.529 3.657 3.502 3.273 3.186 3.167 3.149 3.060 2.993  

    4.460 4.460 4.460 4.460 4.416 4.416 4.410 4.410...  

    4.407 4.407 4.406 4.406 4.405 4.405 4.405 4.405...  

    4.395 4.395 4.385 4.371 4.371 4.369 4.369 4.308...  

    4.308 4.243 4.243 4.251 4.251 4.203 4.202 4.188...  

    4.188 4.163 4.117 4.067 4.037 3.996 3.984 3.942 3.946  

    4.381 4.381 4.381 4.381 4.381 4.381 4.377 4.377...  

    4.300 4.300 4.290 4.290 4.236 4.235 4.214 4.214...  

    4.190 4.189 4.128 4.092 4.092 4.074 4.074 4.086...  

    4.086 4.084 4.084 4.079 3.886 3.814 3.796 3.730...  

    3.703 3.566 3.565 3.692 3.560 3.347 3.324 3.237 3.227 

    4.471 4.471 4.471 4.471 4.447 4.447 4.259 4.259...  

    4.191 4.190 4.187 4.187 3.955 3.954 3.830 3.830...  

    3.917 3.917 3.641 3.735 3.735 3.731 3.731 3.707...  

    3.707 3.623 3.589 3.505 3.395 3.331 3.281 3.214...  

    3.320 3.156 3.149 3.143 3.078 3.026 3.025 3.018 2.936   

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397...  

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397...  

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.364 4.364 4.298 4.298...  

    4.224 4.224 4.178 4.178 4.129 4.129 4.071 4.071...  

    4.022 4.022 4.013 4.005 3.991 3.977 3.961 3.952 3.860   

    4.481 4.481 4.481 4.481 4.481 4.481 4.481 4.433...  

    4.433 4.399 4.399 4.352 4.352 4.313 4.313 4.201...  

    4.201 4.200 4.173 4.173 4.172 4.172 4.168 4.168...  

    4.167 4.167 4.161 4.161 4.161 4.161 4.081 4.081...  

    4.066 4.066 4.045 3.977 3.867 3.811 3.762 3.762 3.742  

    4.354 4.354 4.354 4.354 4.354 4.341 4.341 4.153...  

    4.153 4.030 4.030 3.971 3.971 3.868 3.868 3.831...  

    3.831 3.887 3.878 3.878 3.801 3.801 3.700 3.700...  

    3.897 3.897 3.895 3.893 3.797 3.768 3.648 3.607...  

    3.214 3.198 3.124 3.237 3.315 3.266 3.009 2.860 2.811   

    4.483 4.483 4.483 4.483 4.483 4.483 4.483 4.483...  

    4.461 4.460 4.397 4.397 4.346 4.345 4.315 4.315...  

    4.292 4.292 4.267 4.173 4.172 4.023 4.023 4.099... 

    4.099 4.066 4.065 4.055 3.935 3.889 3.860 3.805... 

    3.806 3.774 3.754 3.541 3.491 3.454 3.474 3.388 3.359   

    4.496 4.496 4.496 4.496 4.441 4.441 4.296 4.296...  

    3.994 3.994 4.047 4.046 3.987 3.987 3.924 3.924...  

    4.065 4.065 3.926 3.797 3.796 3.785 3.785 3.815...  

    3.815 3.839 3.828 3.845 3.823 3.724 3.724 3.667...  

    3.493 3.454 3.373 3.396 3.347 3.345 3.309 3.288 3.288   
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    4.498 4.498 4.498 4.498 4.498 4.498 4.498 4.181...  

    4.181 4.200 4.200 4.099 4.099 4.075 4.075 4.132...  

    4.132 4.169 4.181 4.181 4.157 4.157 3.995 3.995...  

    3.947 3.943 3.912 3.831 3.831 3.721 3.612 3.555...  

    3.594 3.596 3.646 3.564 3.294 3.198 3.194 3.199 3.122   

    4.467 4.467 4.467 4.467 4.393 4.393 4.073 4.073...  

    3.958 3.958 3.956 3.955 3.917 3.917 4.027 4.027...  

    4.113 4.113 4.113 3.868 3.868 3.833 3.833 3.737...  

    3.737 3.737 3.658 3.592 3.492 3.578 3.532 3.345...  

    3.332 3.485 3.469 3.335 3.368 3.174 3.122 3.061 2.994   

    4.462 4.462 4.462 4.462 4.462 4.311 4.311 4.287... 

    4.287 4.231 4.231 4.255 4.255 4.281 4.281 4.092...  

    4.092 4.090 4.009 4.009 4.016 4.016 4.076 4.076...  

    4.075 4.075 3.934 3.934 4.034 3.804 3.657 3.633...  

    3.446 3.446 3.440 3.359 3.343 3.314 3.287 3.197 3.182   

    4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503...  

    4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503...  

    4.503 4.503 4.503 4.503 4.494 4.494 4.389 4.389...  

    4.386 4.386 4.265 4.265 4.189 4.189 4.146 4.154...  

    4.053 4.053 4.158 4.158 4.073 4.014 3.892 3.804 3.832  

    4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352...  

    4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.352 4.351...  

    4.351 4.296 4.245 4.245 4.224 4.224 4.160 4.160...  

    4.101 4.101 4.030 4.028 4.006 4.004 3.941 3.940...  

    3.986 3.980 3.892 3.891 3.884 3.884 3.884 3.884 3.877   

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397...  

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397 4.397...  

    4.397 4.397 4.397 4.397 4.364 4.364 4.298 4.298...  

    4.224 4.224 4.178 4.178 4.129 4.129 4.071 4.071...  

    4.022 4.022 4.013 4.005 3.991 3.977 3.961 3.952 3.860  

    4.393 4.393 4.393 4.393 4.393 4.393 4.393 4.355...  

    4.355 4.355 4.355 4.351 4.351 4.349 4.349 4.347...  

    4.347 4.338 4.281 4.281 4.228 4.228 4.148 4.148...  

    4.012 4.012 3.842 3.842 3.699 3.699 3.989 3.989...  

    3.979 3.967 4.034 4.035 3.872 3.830 3.510 3.501 3.451   

    4.457 4.457 4.457 4.457 4.457 4.457 4.457 4.457...  

    4.457 4.457 4.457 4.453 4.453 4.391 4.391 4.382...  

    4.382 4.382 4.307 4.307 4.147 4.147 3.995 3.995...  

    4.304 4.298 4.255 4.256 4.203 4.207 4.005 4.006...  

    3.925 3.925 3.700 3.518 3.450 3.402 3.397 3.345 3.255   

    4.424 4.424 4.424 4.424 4.354 4.354 4.354 4.354...  

    4.352 4.352 4.330 4.330 4.288 4.288 4.253 4.253...  

    4.248 4.248 4.136 4.083 4.082 3.959 3.959 4.153...  

    4.153 3.943 3.888 3.714 3.712 3.732 3.743 3.741...  

    3.769 3.764 3.692 3.644 3.645 3.633 3.625 3.562 3.556  

    4.461 4.461 4.461 4.461 4.461 4.461 4.461 4.461...  

    4.461 4.461 4.319 4.319 4.150 4.150 4.129 4.129...  
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    3.961 3.961 3.830 3.774 3.774 3.766 3.766 3.764...  

    3.764 3.653 3.610 3.611 3.613 3.616 3.619 3.595...  

    3.593 3.492 3.419 3.425 3.421 3.663 3.562 3.438 3.133   

    4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.498 4.497...  

    4.466 4.466 4.449 4.449 4.418 4.418 4.323 4.322...  

    4.351 4.351 4.205 3.956 3.956 3.900 3.900 3.847...  

    3.847 3.900 3.900 3.736 3.736 3.831 3.831 3.644...  

    3.619 3.656 3.654 3.622 3.619 3.595 3.565 3.483 3.484];   

  

  

for i = 1:41 

x(i) = sum (m(:,i))/length(m(:,i)); 

end 

  

figure(1); 

plot (Delay,x,'ro') 

grid on; 

xlabel('Delay [ms]','fontsize',20); 

ylabel('MOS-LQO','fontsize',20); 

title ('Závislost MOS na zpoždění pro G.711 a-

law','fontsize',22); 

hold on; 

plot(Delay,MOS,'blue'); 

hold on; 

Delay2=0:0.0001:400;  

M = interp1(Delay,x,Delay2,'cubic'); 

plot(Delay2,M,'black') 

hleg = legend('Czech Male',... 

       'Reference Delay E-model','Czech Male Interpoled'); 

set(hleg,'fontsize',12); 
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Příloha.E:   Střední hodnoty MOS-LQO v závislosti na ztrátovosti pro kodek G.711 a-law 
v anglickém jazyce 

Ztrátovost [%] 
MOS-LQO 

Anglický jazyk 

MOS-LQO 

Anglický jazyk 

muži 

MOS-LQO 

Anglický jazyk 

ženy 

0 4,46926 4,49052 4,44800 

0,5 4,27108 4,40508 4,13708 

1 3,96720 4,14496 3,78944 

1,5 3,52712 3,75152 3,30272 

2 3,22928 3,41848 3,04008 

2,5 2,98748 3,11312 2,86184 

3 2,83362 2,97300 2,69424 

3,5 2,50174 2,64300 2,36048 

4 2,40722 2,54420 2,27024 

4,5 2,16914 2,21812 2,12016 

5 2,08660 2,17496 1,99824 

5,5 1,95744 2,08704 1,82784 

6 1,89634 2,01272 1,77996 

6,5 1,84862 1,96584 1,73140 

7 1,77182 1,87240 1,67124 

7,5 1,68196 1,75108 1,61284 

8 1,63542 1,71572 1,55512 

8,5 1,58462 1,68504 1,48420 

9 1,53764 1,61540 1,45988 

9,5 1,46738 1,53964 1,39512 

10 1,41468 1,43616 1,39320 

 
Tabulka 5.2: Závislost MOS-LQO na ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v anglickém jazyce 

pro jednotlivé pohlaví i celý jazyk 
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Příloha.F:   Návrh korekční křivky ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v anglickém jazyce 

Ztrátovost [%] 
Korekční 
hodnoty 

Regrese 
korekčních 

hodnot 

0 -0,0603 -0,1031 

0,5 -0,1291 -0,0770 

1 -0,1343 -0,0530 

1,5 0,00424 -0,0311 

2 0,02592 -0,0114 

2,5 0,02184 0,0062 

3 -0,0405 0,0217 

3,5 0,1024 0,0351 

4 0,0319 0,0463 

4,5 0,1257 0,0554 

5 0,0819 0,0624 

5,5 0,1001 0,0673 

6 0,0634 0,0701 

6,5 0,0247 0,0707 

7 0,0248 0,0692 

7,5 0,0465 0,0656 

8 0,03212 0,0599 

8,5 0,0284 0,0520 

9 0,0264 0,0421 

9,5 0,0526 0,0300 

10 0,0655 0,0157 

 
Tabulka 5.3: Hodnoty korekční funkce a její polynomické regrese 2. řádu pro kodek G.711 a-law 

v anglickém jazyce 
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Ztrátovost [%] 
PESQ  

MOS-LQO 

E-model 

MOS 

E-model 
s korekcí 

0 4,46926 4,4090 4,51202 

0,5 4,27108 4,1420 4,21893 

1 3,96720 3,8330 3,88592 

1,5 3,52712 3,5314 3,56249 

2 3,22928 3,2552 3,26660 

2,5 2,98748 3,0093 3,00311 

3 2,83362 2,7932 2,77147 

3,5 2,50174 2,6042 2,56910 

4 2,40722 2,4391 2,39280 

4,5 2,16914 2,2948 2,23941 

5 2,08660 2,1685 2,10604 

5,5 1,95744 2,0575 1,99018 

6 1,89634 1,9597 1,88964 

6,5 1,84862 1,8733 1,80257 

7 1,77182 1,7966 1,72740 

7,5 1,68196 1,7284 1,66281 

8 1,63542 1,6675 1,60766 

8,5 1,58462 1,6130 1,56100 

9 1,53764 1,5641 1,52203 

9,5 1,46738 1,5200 1,49004 

10 1,41468 1,4802 1,46445 

 
Tabulka 5.4: Přehled hodnot získaných měřením metodou PESQ, výpočtem E-modelu a korekcí 

hodnot E-modelu pro kodek G.711 a-law v anglickém jazyce 
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Příloha.G:   Střední hodnoty MOS-LQO v závislosti na ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v českém 
jazyce 

Ztrátovost [%] 
MOS-LQO 

Český jazyk 

MOS-LQO 

Český jazyk 

muži 

MOS-LQO 

Český jazyk 

ženy 

0 4,45728 4,46176 4,45280 

0,5 4,12090 4,19844 4,04336 

1 3,66538 3,70900 3,62176 

1,5 3,13710 3,18964 3,08456 

2 2,82414 2,86328 2,78500 

2,5 2,57388 2,64056 2,50720 

3 2,33310 2,37048 2,29572 

3,5 2,10130 2,11076 2,09184 

4 2,04642 2,06040 2,03244 

4,5 1,97230 1,95640 1,98820 

5 1,77976 1,81992 1,73960 

5,5 1,69562 1,74084 1,65040 

6 1,65148 1,71440 1,58856 

6,5 1,62596 1,65488 1,59704 

7 1,55672 1,59104 1,52240 

7,5 1,50972 1,53444 1,48500 

8 1,47714 1,47908 1,47520 

8,5 1,43114 1,45464 1,40764 

9 1,39648 1,42544 1,36752 

9,5 1,37206 1,37544 1,36868 

10 1,32402 1,31972 1,32832 

 
Tabulka 5.5: Závislost MOS-LQO na ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v českém jazyce 

pro jednotlivé pohlaví i celý jazyk 
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Příloha.H:   Ukázka použitého kódu pro srovnání a výpočet korekční křivky závislosti MOS-LQO 
na ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v českém jazyce 

clear all; close all; 

  

Loss = [0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 ... 

        5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10];  

  

r=[4.40896220484421 4.14196515399545 3.832938973412472... 

   3.531358580018555 3.255197986826716 3.009315096202068... 

   2.793168927726208 2.604162515042975 2.439104605587521... 

   2.294835098328766 2.168471895464577 2.057486357228506... 

   1.959703255257147 1.873270055684421 1.796616369159631... 

   1.728412960322251 1.667534225372778 1.613025443926287... 

   1.564074915853329  1.519990585871009 1.480180582589069]; 

  

  m =    [4.530 4.031 3.725 3.519 2.898 2.362 2.324... 

          2.234 2.153 1.905 1.889 1.879 1.616 1.522... 

          1.579 1.446 1.391 1.363 1.338 1.314 1.309  

          4.535 3.391 3.132 3.609 3.216 2.750 2.630... 

          1.894 2.222 1.626 2.011 1.649 2.148 1.755... 

          1.616 1.513 1.470 1.400 1.404 1.343 1.302  

          4.497 4.497 4.361 3.702 2.715 2.504 3.622... 

          1.644 2.268 1.658 1.327 1.517 1.372 1.384... 

          1.239 1.406 1.240 1.231 1.183 1.278 1.265  

          4.509 4.327 4.099 3.534 2.634 2.605 2.552... 

          2.419 2.373 2.450 2.198 2.039 1.949 1.772... 

          1.840 1.752 1.750 1.726 1.507 1.451 1.431 

          4.512 4.512 4.117 3.138 2.958 2.805 2.508... 

          2.101 2.054 2.051 1.963 1.807 1.713 1.719... 

          1.433 1.456 1.445 1.354 1.410 1.321 1.283 

          4.521 4.515 3.658 3.607 2.904 2.603 1.879... 

          2.102 2.324 1.710 1.708 1.683 1.393 1.777... 

          1.912 1.400 1.306 1.315 1.450 1.325 1.261 

          4.460 4.454 3.834 3.010 2.994 3.036 2.863... 

          2.263 2.277 2.009 2.023 2.019 1.902 1.819... 

          1.646 1.589 1.534 1.593 1.450 1.552 1.558 

          4.381 4.263 3.597 3.457 3.440 2.537 1.825... 

          1.763 1.838 1.901 1.956 1.400 1.729 1.204... 

          1.414 1.280 1.353 1.436 1.185 1.179 1.254 

          4.471 4.461 3.867 2.496 3.911 3.691 2.438... 

          2.330 2.023 2.431 1.794 1.433 1.435 1.655... 

          1.434 1.611 1.490 1.705 1.404 1.366 1.409 

          4.397 3.867 3.151 2.652 3.293 2.670 2.372... 

          2.801 2.267 1.881 1.922 1.837 1.541 1.719... 

          1.448 1.379 1.520 1.864 1.541 1.427 1.260  

          4.481 3.904 3.325 1.640 2.497 1.378 1.424... 

          1.705 1.488 1.420 1.378 1.406 1.419 1.666... 
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          1.463 1.442 1.438 1.354 1.185 1.378 1.274 

          4.354 4.354 2.283 2.103 2.111 3.221 2.439... 

          1.850 2.015 2.188 1.880 1.820 2.280 1.697... 

          1.848 1.464 1.589 1.433 1.326 1.322 1.211 

          4.483 4.121 3.878 3.929 2.311 3.295 2.247... 

          1.937 1.679 1.822 1.682 1.680 1.731 1.961... 

          1.971 1.564 1.357 1.533 1.203 1.313 1.368  

          4.496 4.496 3.767 3.730 2.459 3.519 2.606... 

          2.694 2.208 2.343 2.253 1.983 2.141 1.710... 

          1.653 1.864 1.599 1.570 1.312 1.355 1.383 

          4.498 3.528 3.350 3.518 4.322 1.998 1.755... 

          1.702 1.688 1.665 1.663 1.654 1.636 1.552... 

          1.587 1.417 1.304 1.241 1.291 1.273 1.200 

          4.467 3.920 3.567 3.195 2.565 1.942 2.303... 

          2.297 2.470 2.200 2.190 2.116 2.108 1.497... 

          1.701 1.961 1.528 1.553 1.400 1.436 1.582 

          4.462 4.457 3.397 3.611 2.084 3.116 1.834... 

          1.629 1.925 1.892 1.602 1.422 1.601 1.506... 

          1.487 1.437 1.359 1.310 1.627 1.550 1.249  

          4.503 4.505 4.284 2.929 2.742 3.474 2.659... 

          2.613 2.343 1.926 1.855 1.781 1.691 1.478... 

          1.537 1.303 1.724 1.580 1.443 1.513 1.341  

          4.352 4.146 3.594 3.464 3.816 2.411 2.408... 

          2.329 2.620 2.382 2.010 1.901 1.748 1.899... 

          1.936 2.063 1.613 1.482 2.094 1.712 1.414 

          4.397 4.397 3.877 3.198 3.561 2.618 2.449... 

          2.157 2.493 2.018 2.000 1.782 1.894 1.873... 

          1.335 1.668 1.781 1.346 2.068 1.388 1.375 

          4.393 4.261 4.107 3.156 2.226 2.512 2.934... 

          2.045 1.692 2.256 1.617 1.857 1.661 1.618... 

          1.583 1.501 1.458 1.360 1.362 1.335 1.261 

          4.457 3.777 3.457 1.908 2.359 1.687 2.418... 

          2.335 1.854 2.383 1.798 1.651 1.563 1.996... 

          1.379 1.454 1.433 1.428 1.387 1.266 1.170 

          4.424 4.008 3.668 3.722 2.60  2.546 2.342... 

          2.049 1.903 1.667 1.704 1.916 1.515 1.556... 

          1.823 1.516 1.458 1.422 1.383 1.358 1.231 

          4.461 4.271 4.191 2.587 2.467 2.292 2.060... 

          1.823 1.809 1.582 1.526 1.539 1.530 1.485... 

          1.441 1.420 1.409 1.395 1.338 1.297 1.272 

          4.503 4.498 4.439 4.327 2.499 2.442 2.371... 

          2.053 1.524 1.544 1.549 1.750 1.544 1.552... 

          1.471 1.455 1.428 1.372 1.345 1.334 1.330]; 

          

      z = [4.528 3.995 3.155 3.624 2.659 2.401 2.298... 

           2.188 2.169 2.130 2.037 1.695 1.986 1.888... 

           1.467 1.734 1.598 1.505 1.520 1.739 1.486 
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           4.499 3.644 4.004 1.932 3.106 2.647 2.632... 

           1.912 1.895 1.867 1.649 1.540 1.471 1.533... 

           1.508 1.548 1.679 1.534 1.358 1.398 1.313 

           4.490 3.881 3.143 3.511 2.253 2.102 1.693... 

           1.889 1.886 1.753 1.490 1.454 1.374 1.347... 

           1.359 1.349 1.286 1.261 1.283 1.237 1.233 

           4.514 4.032 3.796 3.333 2.670 2.305 2.178... 

           1.814 1.985 1.850 1.856 1.657 1.545 1.645... 

           1.562 1.503 1.506 1.505 1.573 1.389 1.613 

           4.448 3.906 3.820 3.766 3.058 2.225 2.365... 

           2.114 2.031 2.009 1.724 1.643 1.490 1.318... 

           1.562 1.440 1.509 1.485 1.265 1.526 1.351 

           4.481 4.068 4.325 3.490 2.605 2.293 2.815... 

           2.473 2.419 2.127 1.877 1.852 1.646 1.839... 

           1.642 1.608 1.589 1.505 1.465 1.410 1.451 

           4.504 4.008 3.113 3.714 3.085 2.607 2.239... 

           2.202 2.114 2.175 1.923 1.768 1.754 1.743... 

           1.468 1.628 1.686 1.395 1.453 1.366 1.323 

           4.500 3.990 4.492 3.154 3.284 2.906 2.262... 

           1.973 2.447 1.892 1.802 1.711 1.574 1.496... 

           1.526 1.455 1.445 1.478 1.415 1.354 1.346 

           4.443 4.411 3.146 3.134 2.497 2.334 2.393... 

           2.161 1.702 1.640 1.626 1.578 1.547 1.535... 

           1.476 1.385 1.342 1.340 1.328 1.314 1.305 

           4.486 4.480 3.465 2.945 3.007 2.244 2.370... 

           2.212 1.918 1.852 1.788 1.647 1.587 1.641... 

           1.558 1.573 1.521 1.358 1.287 1.284 1.283 

           4.421 4.421 3.996 3.303 3.123 2.062 1.959... 

           1.811 1.709 1.633 1.603 1.527 1.502 1.453... 

           1.452 1.387 1.361 1.357 1.322 1.253 1.215 

           4.471 4.377 3.372 2.741 2.230 2.079 1.939... 

           1.744 1.716 1.691 1.279 1.297 1.499 1.485... 

           1.465 1.442 1.315 1.279 1.272 1.170 1.168 

           4.462 3.818 3.085 2.821 2.667 2.354 2.845... 

           2.115 1.956 1.866 1.815 1.745 1.568 1.368... 

           1.419 1.434 1.635 1.310 1.368 1.382 1.273 

           4.450 3.716 3.788 2.645 2.261 2.963 2.365... 

           2.062 1.862 1.940 1.578 1.541 1.414 1.416... 

           2.142 1.474 1.363 1.365 1.473 1.390 1.331 

           4.465 3.744 3.623 2.719 2.201 2.004 1.913... 

           1.911 1.471 1.686 1.882 1.366 1.685 1.700... 

           1.625 1.424 1.403 1.439 1.314 1.370 1.245 

           4.478 4.358 3.418 2.323 2.541 2.839 2.398... 

           1.994 1.577 2.293 1.665 1.596 1.567 1.508... 

           1.478 1.389 1.275 1.220 1.305 1.280 1.176 

           4.434 4.332 3.853 3.865 2.288 2.282 2.016... 

           1.997 1.803 1.715 1.472 1.518 1.702 1.719... 
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           1.467 1.392 1.438 1.276 1.220 1.430 1.255 

           4.464 4.077 3.553 1.925 2.717 2.523 2.291... 

           1.791 1.620 2.312 1.454 1.414 1.559 1.524... 

           1.400 1.372 1.468 1.278 1.238 1.426 1.250 

           4.428 3.705 3.610 3.153 3.159 3.247 2.806... 

           2.746 2.244 2.386 2.274 2.242 1.687 1.668... 

           1.578 1.482 1.818 1.601 1.435 1.553 1.373 

           4.355 4.236 4.189 3.127 3.196 2.387 2.091... 

           2.177 2.565 2.155 1.508 1.780 1.460 1.706... 

           1.237 1.398 1.254 1.606 1.266 1.335 1.232 

           4.455 3.854 3.068 3.271 3.296 2.830 1.754... 

           2.275 2.630 2.394 1.564 1.526 1.414 1.799... 

           1.444 1.473 1.428 1.527 1.536 1.262 1.584 

           4.492 3.840 3.086 2.887 2.736 2.669 2.062... 

           1.826 2.340 2.162 1.845 1.707 1.644 1.482... 

           1.499 1.489 1.633 1.302 1.340 1.250 1.412 

           4.287 4.284 3.813 3.026 3.107 2.878 2.689... 

           2.301 2.256 1.977 1.992 1.904 1.867 1.769... 

           1.792 1.692 1.498 1.378 1.408 1.494 1.324 

           4.367 3.568 3.509 2.951 2.885 2.773 2.631... 

           2.421 2.402 2.203 1.798 1.730 1.467 1.672... 

           1.447 1.470 1.443 1.457 1.462 1.387 1.343 

           4.398 4.339 4.122 3.754 2.994 2.726 2.389... 

           2.187 2.094 1.997 1.989 1.822 1.705 1.672... 

           1.487 1.584 1.387 1.430 1.282 1.218 1.323]; 

           

%Prumery na merenych vysledku pro jednotlive pohlavi 

for i = 1:21 

x(i) = sum (m(:,i))/length(m(:,i)); 

end 

  

for i = 1:21 

y(i) = sum (z(:,i))/length(z(:,i)); 

end 

%Prumer vysledku pro cely jazyk 

for i = 1:21 

 v(i) = (x(i)+y(i))/2;  

end  

  

  

%Regresní křivka pro e_model 

rozdil = r-v; 

p = polyfit(Loss,rozdil,3); 

pp = polyval(p,Loss); 

  

emodkor = r-pp; 
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%Ablosutní odchylka 

  

for i = 1:21 

  AEC= 1/21*(emodkor(i)-v(i))*100; 

end 

  

figure(1); 

plot (Loss,x,'o'); 

hold on; 

plot (Loss,y,'or'); 

hold on; 

plot (Loss,v,'oblack'); 

grid on; 

xlabel('PacketLoss [%]','FontSize',20); 

ylabel('MOS-LQO','FontSize',20); 

title ('Závislost MOS na ztrátovosti paketů pro G.711 a-

law',... 

    'FontSize',22); 

hold on; 

plot(Loss,r,'black'); 

hold on; 

Delay2=0:0.001:10;  

M = interp1(Loss,x,Delay2,'cubic');  

plot(Delay2,M,'red'); 

hold on; 

Delay2=0:0.001:10;  

A = interp1(Loss,y,Delay2,'cubic'); 

plot(Delay2,A,'b'); 

hold on; 

Delay2=0:0.001:10;  

B = interp1(Loss,v,Delay2,'cubic'); 

plot(Delay2,B,'black'); 

hLeg = legend('Czech Male','Czech Female',... 

    'Czech Language','Reference PacketLoss E-model',... 

    'Czech Male Interpoled','Czech Female Interpoled',... 

    'Czech Language Interpoled'); 

set(hLeg,'FontSize',14); 

  

figure(2); 

plot(Loss,rozdil); 

xlabel('PacketLoss [%]','FontSize',20); 

ylabel('MOS-LQO','FontSize',20); 

title ('Závislost MOS na ztrátovosti paketů pro G.711 a-

law',... 

    'FontSize',22); 

grid on; 

hold on; 
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plot(Loss,pp,'y'); 

hLeg = legend('Correction curve of E-model for Czech 

language',... 

    'Regresion 3rd grade of correction curve'); 

set(hLeg,'FontSize',14); 

  

figure(3); 

plot (Loss,v,'oblack'); 

xlabel('PacketLoss [%]','FontSize',20); 

ylabel('MOS-LQO','FontSize',20); 

title ('Závislost MOS na ztrátovosti paketů pro G.711 a-

law',... 

    'FontSize',22); 

grid on; 

hold on; 

Delay2=0:0.001:10;  

B = interp1(Loss,v,Delay2,'cubic'); 

plot(Delay2,B,'b'); 

hold on; 

plot(Loss,r,'black'); 

hLeg = legend('Czech Language',... 

    'Czech Language Interpoled','Reference PacketLoss E-

model'); 

set(hLeg,'FontSize',14); 

  

figure(4); 

plot (Loss,v,'oblack'); 

xlabel('PacketLoss [%]','FontSize',20); 

ylabel('MOS-LQO','FontSize',20); 

title ('Závislost MOS na ztrátovosti paketů pro G.711 a-

law',... 

    'FontSize',22); 

grid on; 

hold on; 

Delay2=0:0.001:10;  

B = interp1(Loss,v,Delay2,'cubic'); 

plot(Delay2,B,'b'); 

hold on; 

plot(Loss,emodkor,'red'); 

hold on; 

plot(Loss,r,'black'); 

hLeg = legend('Czech Language',... 

    'Czech Language Interpoled',... 

    'E-model with Correction for Czech language',... 

    'Reference PacketLoss E-model'); 

set(hLeg,'FontSize',14); 
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Příloha.I:   Návrh korekční křivky ztrátovosti pro kodek G.711 a-law v českém jazyce 

Ztrátovost [%] 
Korekční 
hodnoty 

Regrese 
korekčních 

hodnot 

0 -0,048318 -0,06675 

0,5 0,02107 0,08984 

1 0,16756 0,21427 

1,5 0,39426 0,30936 

2 0,43106 0,37796 

2,5 0,43544 0,42291 

3 0,46007 0,44704 

3,5 0,50286 0,45320 

4 0,39268 0,44421 

4,5 0,32253 0,42293 

5 0,38871 0,39219 

5,5 0,36187 0,35484 

6 0,30822 0,31370 

6,5 0,24731 0,27163 

7 0,23990 0,23145 

7,5 0,21869 0,19601 

8 0,19039 0,16815 

8,5 0,18189 0,15071 

9 0,16759 0,14652 

9,5 0,14793 0,15843 

10 0,15616 0,18927 

 
Tabulka 5.6: Hodnoty korekční funkce a její polynomické regrese 2. řádu pro kodek G.711 a-law 

v českém jazyce 
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Ztrátovost [%] 
PESQ  

MOS-LQO 

E-model 

MOS 

E-model 
s korekcí 

0 4,45728 4,40896 4,47572 

0,5 4,12090 4,14197 4,05212 

1 3,66538 3,83294 3,61867 

1,5 3,13710 3,53136 3,22200 

2 2,82414 3,25520 2,87724 

2,5 2,57388 3,00932 2,58641 

3 2,33310 2,79317 2,34613 

3,5 2,10130 2,60416 2,15097 

4 2,04642 2,43910 1,99490 

4,5 1,97230 2,29484 1,87190 

5 1,77976 2,16847 1,77628 

5,5 1,69562 2,05749 1,70265 

6 1,65148 1,95970 1,64600 

6,5 1,62596 1,87327 1,60164 

7 1,55672 1,79662 1,56516 

7,5 1,50972 1,72841 1,53240 

8 1,47714 1,66753 1,49938 

8,5 1,43114 1,61303 1,46231 

9 1,39648 1,56407 1,41755 

9,5 1,37206 1,51999 1,36156 

10 1,32402 1,48018 1,29091 

 
Tabulka 5.7: Přehled hodnot získaných měřením metodou PESQ, výpočtem E-modelu a korekcí 

hodnot E-modelu pro kodek G.711 a-law v českém jazyce 
 

 

 

 


