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ABSTRAKT
Náplní této diplomové práce je testování subjektivního vnímání kvality
přenosu hlasu a akceptovatelnosti služby. Diplomová práce navazuje na předchozí
testy z let 2008 a 2010. Oproti těmto předchozím testům zvyšuje výběrový soubor
testované populace a jeho reprezentativnost a klade důraz na statistickou významnost
zpracovaných dat. Teoretická část diplomové práce se skládá z popisu procesu
digitalizace řeči, přenosu řečového signálu v sítích a popisuje funkční princip a
technické vlastnosti použitých kodérů. V další části popisuje metody subjektivního
testování a postup testování, které jsem provedl. V diplomové práci následně
analyzuji získaná data. Výstupem je porovnání dosažených výsledků s výsledky
odborných měření kvality hlasu a akceptovatelnosti služby provedených v letech
2008 a 2010, se snahou najít trend vývoje.

ABSTRACT
The aim of this thesis is testing of subjective perception of voice quality and
acceptability of services. The thesis builds on previous test results from 2008 and
2010. In comparison with these previous tests my thesis increases sample of
population and its representativeness and emphasizes statistical significance of the
processed data. The theoretical part of the thesis consists of a description of the
process of digitalizing, speech signal transmission in networks and describes the
functional principle and the technical properties of the encoders. My thesis also
describes the subjective testing methods and the testing procedure I did.
Subsequently I analyze the data. The output of the thesis is a comparison of the
achieved results with those of measuring voice quality and acceptability of services
performed in 2008 and 2010 and an attempt to find the trend of its development.
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ÚVOD
Poslechové testy vnímání kvality přenosu hlasu provádí Katedra měření na
Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Pod jejím vedením se od roku 2002
pravidelně pořádají mezinárodní konference MESAQIN, jejichž náplní jsou diskuze
nad tématy z oblasti měření kvality přenosu řeči, audia a videa v sítích a prezentace
vědeckých publikací. Zadání mé diplomové práce vychází z jednoho z aktuálních
výzkumů probíhajícího v současné době v této instituci a tématem je Analýza vývoje
vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008 – 2012.
Motivací pro poslechové testy s rozvojem technologií přibývá. V první řadě
je potřeba vyhodnocovat kvalitu nových kodérů, jejich kombinací a metod přenosu
řečového signálu v síti. Takové hodnocení se provádí nejen na základě výstupních
parametrů systému, ale především subjektivním hodnocením kvality přenosu. Důvod
potřeby subjektivního hodnocení vychází z podstaty systému, jehož koncovými
uživateli jsou lidé, aneb i když zpracování a přenos splňuje technické parametry,
nemusí být pro vnímání lidským uchem příjemný. Klíčovou motivací pro poslechové
testy je také skladba řeči, která se v různých jazycích liší. Tato skutečnost ovlivňuje
výsledky poslechových testů a je potřeba tyto testy provádět v konkrétním účelovém
jazyce. Další motivací je např. analýza spotřebního trhu z pohledu operátorů
poskytujících telekomunikační služby.

Subjektivní poslechové testování je

nenápadnou, ale významnou částí vědeckých i marketingových analýz, která skýtá
mnoho rozvojových a finančních příležitostí. Tento segment se stal natolik
rozsáhlým, že jej musela v roce 1993 zastřešit mezinárodní telekomunikační unie
ITU,

vydávající

především

technické

normy

pro

provoz

globálních

telekomunikačních služeb.
V mé diplomové práci nejprve upozorňuji na specifika řečového signálu a
jeho digitalizace. Poté vysvětluji základní principy kódování řeči a jejího přenosu
v sítích. Technickou průpravu zakončuji popisem funkčních principů a technických
vlastností kodérů použitých při tomto subjektivním testování. Závěrem teoretické
části diplomové práce je popis metod subjektivního poslechového testování
v souladu s ITU. V praktické části popisuji postup provedeného testování vnímání
kvality přenosu hlasu a akceptovatelnosti služby a provádím mnohostrannou analýzu
získaných dat. Poté hodnotím statistickou významnost výsledků. Výstupem je
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porovnání dosažených výsledků s výsledky odborných měření kvality hlasu a
akceptovatelnosti služby provedených v letech 2008 a 2010 se snahou najít trend
vývoje a závěry dalších analýz, které jsem na mnou získaných datech provedl
z vlastní iniciativy.
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1

PŘENOS ŘEČOVÉHO SIGNÁLU

1.1 Tvorba řeči
1.1.1 Hlas
Hlas je tvořen hlasovými orgány hlasového traktu (Obr. 1), jehož základem
jsou hlasivky uložené v nejužším místě hrtanu. Tvoří je dvojice slizničních záhybů,
kterým slouží jako opora hlasivkový vaz (připevňuje je k chrupavce štítné a
chrupavkám hlasivkovým v hrtanu) a ovládá je hlasivkový sval. Základní tón hlasu
vzniká průchodem vzduchu štěrbinou mezi hlasivkami, který je rozechvívá. Tím
získáváme kmitočet základního tónu f0. Ten se v závislosti na pohlaví a věku
pohybuje v rozsahu 150 až 400 Hz [4]. Další částí hlasového ústrojí je dutina hrdelní,
která může měnit svůj objem a slouží tak k další modifikaci hlasu. Poslední částí jsou
nosní a ústní dutina. Dutina ústní má velký vliv na tvorbu jednotlivých hlásek, díky
rezonančním schopnostem měkkého a tvrdého patra, zubů a pohyby jazyka.

Obr. 1: Schéma hlasového ústrojí. [1]

Buzení hlasivek je řízeno proudem vzduchu vycházejícího z plic. Při klidném
dýchání jsou hlasivky přirozeně uvolněné a proud vzduchu volně prochází, při
mluvení dochází ke změnám plochy hlasivkové štěrbiny a s tím související rychlosti
proudění vzduchu (Obr. 2).
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Obr. 2: Pole rychlostí proudění vzduchu kolem matematického modelu
kmitajících hlasivek. [2]

1.1.2 Řeč
Hlasem člověk realizuje řeč, která je nástrojem komunikace nejen mezi lidmi,
ale v dnešní době i mezi člověkem a strojem. Řeč je tvořena z několika parametrů,
čímž se zabývají vědy jako fonetika či prosodie. Srozumitelná řeč se skládá ze slov
(lexikálního systému), které se skládají z jednotlivých hlásek, ty jsou tvořeny
fonémickým systémem. Foném je základní (nejmenší) jednotkou řeči. Liší se místem
a způsobem, jakým se v řečovém ústrojí tvoří. Fonémů bývá v jazyce zpravidla 30 až
50 [3] a jejich posloupnost tvoří řečový signál. Jednotlivé fonémy, případně jejich
kombinace, tvoří hlásky znělé a neznělé. Ty se od sebe liší především průběhem
signálu. Znělé hlásky mají vyšší energii a kvaziperiodický průběh signálu, ve kterém
je možné určit formantovou strukturu. Formant je základní frekvence, která tvoří
akustický základ hlásky. Naproti tomu neznělé hlásky se průběhem signálu spíše
podobají šumu (Obr. 3).
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Obr. 3: Časový a frekvenční průběh znělého a neznělého segmentu hovorového
signálu. [3]

Informační obsah mluvené řeči lze určit pomocí pravděpodobnosti výskytu
jednotlivých fonémů a entropie:
H(xi) =

[bit]

(1.1)

Pokud se u p(xi) předpokládá stejná pravděpodobnost pro výskyt všech
fonémů, pak platí vztah:

P(x i) =

(1.2)

Výsledky psychoakustických testů udávají, že člověk je schopen zpracovat
mluvenou informaci o rychlosti maximálně 50 bit/s [6]. Při běžném hovoru člověk
vysloví asi 80 - 130 slov za minutu, což představuje frekvenci výskytu asi 10 fonémů
za sekundu. Jestliže uvádíme průměrnou informaci na jeden foném H = 3 - 4 bit,
dostaneme pro mluvenou řeč rychlost přenosu informace asi 30 - 40 bit/s. To je tedy
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informační obsah řeči objevující se v její fonetické struktuře [4]. Z hlediska
frekvenčního rozsahu je člověk schopen vnímat 20 Hz – 20 kHz a intenzity od 0 až
do 130 dB. Normální srozumitelná řeč leží ve výrazně užším pásmu 180 Hz – 6 kHz
a 30 – 80 dB [5]. S touto skutečností pracují kodéry pro digitalizaci hlasu.

1.2 Digitalizace řeči
Úvodní kapitola nastínila základní princip tvorby řeči a parametry, které ji
tvoří srozumitelnou a vnímatelnou. Z hlediska digitalizace a přenosu řeči můžeme
využít komprimaci řečového signálu v kodéru tak, že z něj různými metodami
vytáhneme použitelné informace, které poté dekodérem rekonstruujeme zpět.
Soustavě kodéru a dekodéru říkáme zkráceně kodek, tento termín se vžil i pro
označení, kterým kodérem jsou soubory kódovány. Abychom mohli tyto skutečnosti
aplikovat,

je

potřeba

akustickou

veličinu

převézt

na

elektrický

signál.

V telekomunikační praxi se používá mikrofon, který převádí řeč na analogový
elektrický signál. Ten je poté předzpracován filtry, případně zesílen na jednotnou
úroveň a následně digitalizován a přenášen.

1.2.1 Vzorkování
Prvním krokem digitalizace signálu je jeho vzorkování. Nejprve je potřeba
zbavit signál kolísání intenzity (hlasitosti), tento proces nemá fonetický vliv.
Následně se signál ořízne filtrem dolní propusti, ITU doporučuje, podle standardu
G.711, mezní kmitočet 3,4 kHz [7] (pro základní telefonní hovory) a podle standardu
G.722 7 kHz. Pro úspěšné vzorkování je potřeba dodržet Shannonův vzorkovací
teorém, který říká, že vzorkovací kmitočet musí být minimálně dvakrát větší, než
maximální kmitočtová složka spektra původního spojitého signálu, v praxi tedy
mezní kmitočet filtru dolní propusti:
f vz ≥ 2f max (1.3)
Při předzpracování signálu použijeme z pravidla i filtr horní propusti, který
odstraní kmitočty pod 200 Hz, ve kterých se nachází mnoho rušivých složek, jako je
síťové rušení (50 Hz) nebo dýchání. Proces vzorkování znázorňuje Obr. 4.
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Obr. 4: Proces vzorkování. [6]

1.2.2 Kvantování
Navzorkovaný signál se následně kvantizuje, což znamená, že se analogové
hodnotě vzorku aproximuje konečná číselná hodnota, jedná se o diskretizaci signálu.
K tomuto účelu slouží A/D převodníky s různou kvantizační úrovní. Ta se volí podle
vzorce:
2B,

(1.4)

kde B reprezentuje počet kvantizačních bitů, neboli počet úrovní kvantování.
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole (1.1.2), dynamický rozsah řečového signálu
se pohybuje okolo 60 dB, proto při zohlednění vzorce:
2Smax = Δ2B,(1.5)
vycházíme se závěrem, že ke kvalitnímu převodu stačí B = 11 – 12 bitů [5].
Δ reprezentuje kvantizační krok a Smax je maximální úroveň vzorkovaného signálu.
Principem kvantizace tedy je zaokrouhlování analogové hodnoty na konečnou
číselnou úroveň, čímž však dochází ke kvantizačnímu zkreslení. Proto počítáme
s odstupem signálu od kvantizačního šumu pro B-bitový kvantizér:
SNR = 6B – 7,24. (1.6)
Proces kvantování je znázorněn na Obr. 5.
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Obr. 5: Proces kvantizace. [6]

1.2.3 Kódování
Poslední fází procesu digitalizace je kódování. Obecně lze kódování
porozumět, jako zaindexování nebo zaznamenání nějaké informace tak, abychom ji
potom mohli zase dekódovat. U zpracování řečového signálu (případně i jiných
signálů) je úkolem maximálně snížit množství redundantní a irelevantní informace.
Redundance neboli nadbytečnost je definována jako množství dat, které lze při
přenosu nebo uložení vynechat, aniž by byla ztracena užitečná informace [1].
Odstranění redundance ze signálu je nevratné. Irelevance neboli zbytečnost je
definována jako nepodstatná složka signálu, kterou není potřeba přenášet z toho
důvodu, že příjemce není schopen tuto složku vnímat a nemá tedy z jeho pohledu
žádný vliv na charakter informace [1]. I její odstranění je nevratným procesem.

1.3 Typy kodérů
Pro zdrojové kódování používáme při digitálním zpracování řeči tři základní
typy kodérů.

1.3.1 Kodéry tvaru vlny
Prvním z nich jsou kodéry tvaru vlny, neboli průběhu (Waveform Coders).
Jsou konstruovány tak, aby se časový průběh analogového signálu na výstupu
kodeku co nejvíce shodoval s časovým průběhem na jeho vstupu. Mezi tyto postupy
patří PCM, DM, ADM, DPCM a APCM. V této práci se v dalších kapitolách budu
zabývat podrobněji použitými kodeky v našem testování subjektivního vnímání
kvality přenosu hlasu, z tohoto odstavce zmíním PCM a ADPCM (1.3.4 a 2.2.2).
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1.3.2 Kodéry parametrů zdroje
Druhou skupinou jsou kodéry parametrů zdroje hovorového signálu, neboli
parametrické kódování (Source Coding). Jedná se o tzv. vokodéry a jejich principem
je přenos charakteristických parametrů signálu, ne jeho samotného. Tyto parametry
jsou získány na základě analýzy původního signálu na principu lineární predikce.
V dekodéru

je

obdrženými

charakteristickými

parametry

řízen

syntezátor

hovorových signálů, který reprodukuje řeč, avšak s výrazným syntetickým
charakterem. V této práci jsme použili mj. kodér GSM, který je speciálním druhem
této skupiny kodérů a bude níže popsán (2.1).

1.3.3 Hybridní kodéry
Třetí skupinou jsou hybridní kodéry. Ty spojují vlastnosti předchozích kodérů
a provádí hybridní kódování. Jsou založeny na metodách APC, MPELPC, RELP,
CELP, LD – CELP, ATC, SBC i DFT a DCT. V této práci jsme použili dva hybridní
kodeky MELPe a G.729 a o oba budou přiblíženy v následujících kapitolách (2.3 a
2.4).

1.3.4 PCM
Jako první jsem se rozhodl stručně zmínit o PCM, jakožto o první metodě
digitalizace zvukového signálu, která byla vytvořena A. Reevsem už v roce 1937.
Jedná se o nejjednodušší princip digitalizace, která jako kodér používá jednoduchý
A/D převodník a jako dekodér D/A převodník. Jak již bylo zmíněno v kapitole o
vzorkování (1.2.1), z důvodu dodržení Shannonova teorému je signál předzpracován
dolní propustí, která odstraňuje zbytečně vysoké frekvenční složky řečového signálu
a tím zároveň umožňuje vzorkovat nižší vzorkovací frekvencí. Standard G.711
definuje tuto vzorkovací frekvenci hodnotou 8 kHz, při mezním kmitočtu dolní
propusti 3,4 kHz. Počet kontovacích hladin (m) je 256 (m = 2n, n udává počet bitů).
Přenosová rychlost je tedy 8000 vzorků za sekundu krát 8 bitů, což se rovná 64
kbit/s. Tato rychlost se stala základní referenční hodnotou pro přenos hlasu, a jak
bude zmíněno v následující kapitole (1.4.1), vychází z ní např. konstrukce sítě GSM.
Pro zachování rovnoměrné hodnoty kvantizačního zkreslení v celém pracovním
rozsahu kodéru, se používá nelineární rozložení kvantizačních stupňů (viz. váhování
A-law / µ-law, kapitola 2.2.1). Na vysílací straně je použit kompresor zesilující malé
hodnoty vzorků a zeslabující velké hodnoty, v přijímači je pak použit expandér pro
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inverzní proces [1]. Tímto váhováním se podrobně zabývá standardizace G.711,
která přikládá několik tabulek pro správné kódování úrovní signálu v zájmu zajištění
mezinárodní kompatibility komunikační sítě. Blokové schéma PCM znázorňuje Obr.
6.

Obr. 6: Blokové schéma PCM. [1]
Motivací pro digitalizaci přenosu včetně neustálého vývoje kódovacích metod
je snaha, přenášet co nejefektivněji data signálu. Snahou je maximální komprese
datového toku při minimální změně rekonstruovaného signálu. Nejnovější kodeky
k tomu využívají, na rozdíl od PCM, přenos parametrů signálu, nikoliv signálu
samotného a snaží se co nejvíce z těchto parametrů predikovat původní obsah
signálu.

1.4 Přenosové sítě
Po seznámení s principy digitalizace je nyní potřeba ještě objasnit základní
fungování přenosových sítí, ve kterých jsou zmíněné kodeky využívány. Pro potřeby
mé práce popíši princip fungování dvou nejvýznamnějších světových sítí pro mobilní
telekomunikaci a to sítě GSM a TETRA.

1.4.1 GSM
GSM je zkratka pro termín Global System for Mobile Communication. GSM
spatřilo světlo světa v roce 1982 a za cíl mělo definovat mezinárodní digitální
standard pro mobilní telekomunikaci. Z počátku se využívalo frekvenční pásmo 900
MHz, v roce 1991 se přidaly ještě další dvě, 1800 a 1900 MHz [11] (poslední
zmiňované frekvenční pásmo je používáno v USA, neboť tehdy tam bylo volné a
lehce využitelné). GSM se dá charakterizovat jako digitální buňkový mobilní
radiotelefonní systém a tvoří druhou generaci v oblasti přenosu dat. V dnešní době
můžeme ovšem hovořit o dvou a půlté generaci, která skrývá vylepšené mobilní
systémy druhé generace. Ta zavádí vyšší rychlosti přenosu dat (vyšší než původní
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rychlost GSM 9,6 Kbit/s [10]), možnost využití paketového způsobu přenosu GPRS
(General Packet Radio Service) a zavádí do prostředí mobilních systémů IP protokol
s přímým standardizovaným připojením do Internetu teoreticky až rychlostí 192
kbit/s (důvod popisuje kapitola 1.4.3). Právě GSM s rychlým přenosem dat pomocí
přepojování okruhů HSCSD (přepojování okruhů je vhodné tam, kde je potřebný
souvislý tok dat) dnes umožňuje přenosové rychlosti až 57,6 Kbit/s [9]. Nejnovějším
vývojem v mobilních systémech je třetí generace, tzv. 3G síť, jde o systémy, které
budou pracovat v 2 GHz pásmu, a které sjednotí různé bezdrátové přístupové
technologie současnosti do jedné pružné a výkonné infrastruktury schopné nabídnout
široký rozsah multimediálních služeb s garantovanou kvalitou, jako jsou např.
videokonference a datové přenosy 384 Kbit/s s plnou mobilitou (v dopravních
prostředcích do 120 km/hod) a až 2 Mbit/s s omezenou mobilitou (pohyb chůzí méně
než 10 km/hod) [8], v Japonsku je již spuštěna i 3.5G síť, která má umožnit přenos
dat až 3Mbit/s, hlavním cílem však už nejsou videohovory, ale spíše zaměření na
stahování multimediálních souborů do iPadů apod. Standart GSM však v současné
době využívají telefony asi 90% účastníků, hovoříme zhruba o 6 miliardách jednotek,
z toho 1 miliarda zúčastněných jednotek využívá datových služeb 3G sítě.

Obr. 7: Zjednodušené schéma principu GSM. [10]
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1.4.1.1 Architektura systému GSM
GSM užívá celulárního (buňkového) principu, důvodem je nedostatek
volného místa ve frekvenčních pásmech. Bylo by utopickou myšlenkou každému
probíhajícímu hovoru přidělit vlastní frekvenci, proto je nutné vícenásobné použití
stejných frekvencí (různé hovory na stejné frekvenci). Aby se různé hovory
využívající stejné frekvence vzájemně neovlivňovaly, využívá se celulární princip.
Podstatou je rozdělení geografického prostoru do buněk uspořádaných tak, že
konkrétní frekvence používané v buňce se nesmí shodovat s frekvencemi žádné
z přímo sousedících buněk. Obr. 8 znázorňuje řešení v praxi, kde jsou frekvence
rozlišeny odstíny šedi. Při použití šestiúhelníkové struktury bychom si vystačili
s třemi frekvenčními pásmy, omezení však nastává v jednotlivých buňkách šířkou
daného přiděleného frekvenčního pásma. Ta omezuje maximální počet souběžných
hovorů. Eventuelní potřebu zvýšit počet souběžných hovorů je nutné řešit hustější
sítí buněk (každá buňka má obvykle průměr mezi 300 m a 35 km [11]).

Obr. 8: Celulární princip sítě GSM. [11]
V centru každé buňky se nachází základová stanice (BTS), jejímž úkolem je
komunikace s mobilními telefon (terminály), nacházejícími se v dané chvíli v dané
buňce, na přidělené frekvenci. Při přechodu mezi buňkami dochází k předání
(handover), které by uživatel neměl vůbec zaznamenat. Jednotlivé BTS, v určité
oblasti, jsou mezi sebou propojeny a společně řízeny řídícími jednotkami (BSC).
Všechny BSC jsou napojeny na centrální ústřednu (MSC), která je analogií centrální
telefonní ústředny pevné sítě s tím rozdílem, že vzhledem k pohyblivosti účastníků
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používá registry: HLR (určuje momentální polohu konkrétní jednotky), EIR, AuC a
VLR (evidují uživatele a návštěvníky v síti, např. při roamingu). Schéma mobilní
sítě GSM ukazuje Obr. 9.

Obr. 9: Architektura sítě GSM. [9]

1.4.1.2 Princip fungování GSM
V praxi je většinou počet uživatelů v jedné buňce extrémně převyšující její
možné frekvenční kapacity (počet kanálů = jednotlivých frekvencí) i při
maximalizaci hustoty buněk. Proto je nutné vícenásobně využít dostupné frekvence i
v rámci jednotlivých buněk. GSM využívá techniku časového multiplexu (TDMA).
To znamená, že přenosové schopnosti určitého kanálu jsou rozděleny v čase. Každá z
komunikujících dvojic využívá přenosový kanál jen po určitou dobu, pak jej přepustí
další dvojici, ta udělá totéž a takto vše pokračuje, dokud se nevyčerpají všechny
komunikující dvojice, které přenosový kanál sdílí, načež se zase ke slovu dostává
první dvojice a vše se v cyklu opakuje. GSM rozděluje každý přenosový kanál, který
má k dispozici, na 8 částí, což umožňuje souběžné vedení až osmi hovorů, každý z
nich dostává přidělen tento přenosový kanál (v cyklu) vždy na 1/8 určitého
přenosového kvanta (toto "časové kvantum" je obvykle označováno jako slot), jak
znázorňuje Obr. 10.
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Obr. 10: Schéma časového mulitplexu GSM. [9]
Třetí generace mobilních sítí počítá ještě s další metodou sdílení frekvenčního
pásma, metodou kódového multiplexu (CDMA). Principem je, že vysílající využije
celé frekvenční pásmo, které má k dispozici a vysílá na něm zakódovaný obsah
několika dílčích přenosů. Každý příjemce si pak z tohoto celku odkóduje pouze data
mu určená, ostatní se odkódovat nepodaří, to uživatel ale nijak nevnímá.

Na GSM900, což obvykle bývá označením sítě GSM na kmitočtu 900 MHz,
popíšu konkrétní přenosové charakteristiky. Pro GSM900 jsou vyhrazeny dvě
frekvenční pásma, jak znázorňuje Obr. 11, první (890 – 915 MHz) je určeno pro
uplink (jednosměrné spojení směrem od terminálu k základové stanici) a druhé (935
– 960 MHz) je pro downlink (opačný směr). Mezi těmito pásmy je duplexní odstup
45 MHz [10].

Obr. 11: Vymezená frekvenční pásma GSM. [10]
Jednotlivé nosné vlny mezi sebou mají odstup 200 kHz [10], takže se jich do
nosného pásma 25 kHz vejde 125, z toho první je oddělovací, využitelných pro
přenos je tedy 124. Každý z kanálů je pak technikou TDMA rozdělen na 8 slotů
(burstů – základní jednotka GSM), každý o délce 0,557 ms. Těchto 8 slotů tvoří
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TDMA rámec a každých 26 rámců je sdružováno do multirámců o délce 120 ms.
Jednotlivé multirámce jsou při přenosu odděleny mezerou tří slotů. Do každého slotu
se vejde 156 a 1/4 bitů. Přenosová rychlost je dána jednoduchým výpočtem, kdy
celkový počet bitů v jednom multirámci je 2736 a přenos multirámce trvá 120 ms,
tak dostáváme hodnotu přenosové rychlosti 22,8 kbit/s, jedná se o přenosovou
rychlost hovoru v jednom kanálu [9].

Obr. 12: Schéma slotů, rámců a multirámců. [9]

Pro přenos dat je potřeba více režijních bitů, což snižuje přenosovou rychlost,
jak ukazuje Obr. 13, kde oranžová barva vyjadřuje celkovou rychlost přenosu pro
slot (včetně režijních bitů), žlutá pak pro hovor a červená pro data.

Obr. 13: Časový slot GSM. [10]

1.4.2 TETRA
GSM je nejrozšířenější síť mobilní komunikace mezi běžnými uživateli. Další
významnou sítí je radiová síť TETRA, která má podobné technické vlastnosti, jako
GSM, využívá však jiná frekvenční pásma.
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Technologie TETRA vychází z principů moderních digitálních TDMA sítí
typu GSM s tím rozdílem, že umožňuje kombinovat hlavní výhody klasických
analogových radiostanic s výhodami stanic komunikujících v digitálních sítích.
Jednou ze zásadních předností radiostanic TETRA, které převzala od klasických
radiostanic, je jejich nezávislost na síti v mobilním provozu. Radiostanice sítě
TETRA pracují ve dvou základních módech – TMO (standardní komunikace v síti) a
DMO (přímý režim pro propojení radiostanic bez sítě). Režim DMO je možné
užívat, pokud nemají radiostanice v dosahu síť, ale jsou v dosahu mezi sebou. DMO
pracuje v České republice (podobně jako ve většině zemích) na frekvenčním pásmu
410 – 420 MHz[13]. Pokud zařízení nemá v dosahu síť, funguje jako radiomaják.
Pro režim TMO jsou v Evropě této síti přiděleny frekvenční pásma 380 – 480
MHz a 806-870MHz. Pro sítě státních bezpečnostních složek se používají kmitočty
380-395MHz a pro sítě státní správy a komerčních služeb 410-430MHz. Duplexní
rozestup standardně bývá 10 MHz [13]. Pro komunikaci používá síť TETRA,
obdobně jako GMS, metodu TDMA, kde však místo 8 slotů používá jen 4. Důvodem
je nutnost rychlosti komunikace v povaze využití sítě. Nespornou výhodou pro
využití sítě TETRA je i možnost komunikace ve vysokých rychlostech (úspěšný byl i
pokus komunikovat z vlaku TGV jedoucím rychlostí 574 km/h) a rychlost přenosu
dat 28,8 kbit/s [13]. TETRA též díky využívání jen 4 časových slotů (z toho ve
skutečnosti využívá pouze tři, čtvrtý je servisní) zaručuje vysokou a konstantní
kvalitu hovoru.

1.4.3 VoIP
VoIP je digitální síť fungující na paketovém přenosu protokolů UDP,TCP a
IP. Pro přenos hovorů využívá sítí datového spojení, jako je internet, intranet apod.
Přenosovými komponenty v síti jsou komunikační servery. Koncovými zařízeními
jsou počítače, VoIP adaptéry a IP telefony. Tuto síť zmiňuji pouze okrajově a krátce
jí popisuji ještě v kapitole 6.1.2.1, kvůli srovnání kvality přenosu.
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2

KODÉRY

2.1 Kodér GSM
Lidský hlas se snímá mikrofonem, kterým je převeden na analogový signál.
Ten je potom digitalizován vhodným A/D převodníkem a poté kódován kodérem, jak
znázorňuje Obr. 14. GSM využívá dvou kodérů, kodér zdroje a kodér kanálu.

Obr. 14: Příklad digitalizace a komprese hlasu. [15]

Klasická telefonní síť používá velmi jednoduchý a neúsporný způsob
digitalizace PCM (1.3.4), který vzorkuje frekvencí 8000 Hz po 8 bitech, což dává
přenosovou rychlost 64 kbit/s, na kterou jsou tak přenosové sítě dimenzovány. GSM
používá úspornější režim. Kodek s označením RPE-LTP snímá vzorek přenášeného
hlasu každých 20 ms a kóduje jej pomocí 260 bitů, což dává datový tok 13 kbit/s.
Ovšem hlas přenášený mobilní sítí musí být chráněn před různými zkreslujícími
faktory, které se prakticky projevují nejrůznějšími chybami při přenosu dat, což je
možné eliminovat vhodným kódováním. GSM používá různé algoritmy kódování
podle toho, zda je přenášen digitalizovaný lidský hlas nebo pouze data. V případě
hlasu se používá konvoluční kódování, které k přenášeným datům přidává určitou
míru redundance a umožňuje příjemci opravit některé chyby vzniklé při přenosu (viz.
kapitola 2.1.1). V důsledku toho ale dochází i ke zvětšení objemu dat, které je třeba
přenést. Ze vzorku o velikosti 260 bitů se stává vzorek o velikosti 456 bitů
s přenosovou rychlostí oněch 22,8 kbit/s (1.4.1.2). Přenos hlasu v jednom kanálu
tedy znázorňuje Obr. 15.
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Obr. 15: Představa přenosu hlasu v síti GSM. [9]

Vzhledem ke zmíněné konstrukci původních telefonních sítí a ISDN sítí,
které jsou dimenzovány na tok 64 kbit/s, se používá v síti GSM komponent TRAU,
který má za úkol komprimovat (překódovat) data pro nižší přenosovou rychlost.
TRAU může být v řetězci sítě instalován ve dvou variantách (Obr. 16), buď na
vstupu do BSC, nebo až na vstupu do MSC, častěji vzhledem ke konstrukci sítí je
aplikována druhá varianta.

Obr. 16: TRAU v síti GSM. [11]

V mobilním telefonu, jak znázorňuje blokové schéma na Obr. 17, vidíme dva
důležité komponenty pro kódování GSM. Jedná se o kodér zdroje a kodér kanálu.
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Nyní se podíváme podrobněji na technické parametry GSM kodérů. Jak napovídá
schéma, řeč z mikrofonu jde rovnou na A/D převodník, který používá vzorkování 8
kHz a kvantování 13 bitů. Z jednoho 20 ms segmentu řeči se tak získá 160 vzorků a
do kodéru zdroje odchází datový tok 104 kbit/s [14].

Obr. 17: Blokové schéma mobilního telefonu. [16]

2.1.1 Kodér zdroje
Funkce kodéru zdroje je komprimace 104 kbit/s datového toku na kapacitu
přenosového kanálu o velikosti 13 kbit/s, pomocí odstranění redundance v signálu.
Kodér předpokládá řečový signál a jeho úkolem je pouze zachovat srozumitelnost
řeči. Základem je lineární prediktivní kódování LPC, které je založeno na filtraci
sledu impulzů či šumu, podle toho, zda právě vyslovujeme zněle či nezněle.
Přenášejí se pak pouze koeficienty filtru. Navíc se v GSM používá technika
pravoúhlé excitace RPE a dlouhodobé predikce LTP. U RPE je generátor impulzů
nahrazen generátorem pravoúhlého signálu s proměnlivou střídou, LTP se stará o
dlouhodobý odhad koeficientů filtru, což ušetří jednak přenosovou kapacitu, ale
zejména zaplní krátké výpadky signálu. Kodér zdroje je velmi složitá část systému a
proto vyžaduje DSP, které provádí 2 milióny operací za sekundu. Výstupem tohoto
kodéru je pak každých 20 ms paket délky 260 bitů, obsahující 76 koeficientů různé
délky a významu. Do kodéru kanálu tedy odchází datový tok 12,7 kbps, což je
maximální užitečná kapacita jednoho kanálu v GSM. Pokud uživatel zrovna
nehovoří, využívá kodér zdroje techniku VAD, tedy neprovádí se kódování a přenáší

31

se minimum dat se sníženým výkonem, což šetří baterie a zlepšuje vlastnosti sítě.
Blokové schéma kodéru zdroje zobrazuje Obr. 18.

Obr. 18: Blokové schéma kodéru zdroje. [14]

2.1.2 Kodér kanálu
Úkolem kodéru kanálu je zabezpečit bezchybný přenos. Má tři základní
funkce: korekce chyb, prokládání a šifrování. Kodér vkládá do signálu další bity, aby
bylo možno v případě poruchy rekonstruovat signál. Kvalitu přenosu signálu
ovlivňuje mnoho faktorů, např. lom, šum, rozptyl signálu, Dopplerův jev nebo rušení
cizím zdrojem.
Z kodéru zdroje přichází 260 bitů, které se nejprve přeskupí podle důležitosti
do skupin 1a (50 nejdůležitějších bitů), 1b (132 bitů) a 2 (78 nejméně důležitých
bitů). Skupiny 1a a 1b jsou ještě doplněny o tři, respektive čtyři, bity CRC a
převedeny na vstup konvolučního kodéru poměru ½ a délky 5, což zvýší počet bitů
na dvojnásobek. Bity ze skupiny 2 nejsou zpracovány konvolucí, ani doplněny o
CRC bity, proto je celkový počet bitů v paketu zvětšen z původních 260 na 456, což
je navýšení signálu z kodéru ze 13 na 22,8 kbit/s. Těchto 456 bitů se poté blokově
prokládá, jednotlivé bajty zapisujeme do řádků, vznikne tak matice o 8 sloupcích a
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57 řádcích, kterou čteme po sloupcích, čímž zvýšíme odolnost vůči shlukovým
chybám. Proces korekce chyb a prokládání je na Obr. 19.

Obr. 19: Blokové schéma korekce a prokládání. [14]

Poslední funkcí kodéru kanálu je šifrování. Po přihlášení mobilního telefonu
do sítě se náhodně vygeneruje tajný 64 bitový klíč, který spolu s číslem TDMA
rámce tvoří vstup pro algoritmus A5, jež vygeneruje pseudonáhodnou posloupnost.
Na tuto posloupnost a na 114 bitové bursty (sloty), jsou aplikovány operace XOR
(exkluzivní disjunkce). Tímto dojde k zašifrování přenášených dat. Výstupem kodéru
kanálu je jeden burst (již zmíněných 156,25 bitů o délce trvání 0,557 ms, viz.
kapitola 1.4.1.2), který vstupuje na modulátor GMSK.
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2.2 Kodér G.726 (TETRA, ADPCM)
Kodér G.726 redukuje vstupní rychlost datového toku 64 kbit/s na nižší
úrovně výstupu, konkrétně 40, 32, 24 a 16 kbit/s [17]. Pro takovou kompresi G.726
kóduje rozdíly mezi okamžitou hodnotou vstupního signálu a jeho predikovanou
hodnotou, neboť se předpokládá, že onen rozdíl mezi predikovanou hodnotou (z
několika předchozích vzorků) a hodnotou současnou, je menší, než samotná
současná hodnota a stačí pro ní tudíž menší počet bitů. Informací, které se poté
přenáší, je pouze diferenciace predikce od skutečnosti, ostatní složky signálu se
stávají redundantními a nepřenáší se. Na druhé straně dekodér opačným způsobem
poskládá signál zpět. Jak popisuje schéma na Obr. 20, této kodér využívá metody
ADPCM, která na místo lineárního kvantování a predikce používá adaptivní
kvantování a predikci. Adaptace je získávána nepříliš složitými algoritmy, neboť
změny průběhu řečového signálu jsou poměrně pomalé. Řídící signály pro adaptaci
jsou generovány na základě sledování vstupních a výstupních parametrů, do obvodu
je navíc zařazen inverzní adaptivní kvantizér, který na výstupu přepočítává
parametry zpět (inverzně), aby mohly být opětovně v interakci se vstupním signálem
pro výpočet odchylky (diferenciace) od predikce.

Obr. 20: Schéma kodéru a dekodéru G.726. [17]
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Podrobnější princip kódování popisuje Obr. 23. Vstupní signál vstupuje do
PCM konverze, ta slouží k překódování z A-law a μ-law PCM signálu na uniformní
PCM signál.

2.2.1 Váhování A-law, μ-law
Pro objasnění pojmu A-law a μ-law poslouží Obr. 21 a Obr. 22. Jedná se o
kompresní charakteristiku s nerovnoměrným rozložením kvantovacích hladin PCM
signálu, která vychází z charakteru řečového signálu. V něm se předpokládá malá
pravděpodobnost vysokých hodnot úrovně signálu. Vzorky jsou oříznuty a danou
charakteristikou převedeny na 8-bitové u charakteristiky A-law a 7-bitové u
charakteristiky μ-law. Rozdíl mezi těmito charakteristikami spočívá v kompresním
poměru a onom bitovém rozdělení, které je dáno vlastnostmi přenosové sítě na
kontinentu. Charakteristika μ -law, která se používá v Americe a v Asii, používá pro
přenos hlasu zmíněných 7 bitů a osmý bit je využíván jako signalizační, zatímco u Alaw je pro přenos hlasu využito všech 8 bitů a signalizační informace se přenáší ve
zvláštním kanále.

Obr. 21: A-law váhování. [1]

Obr. 22: μ –law váhování. [1]
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2.2.2 Kódování ADCPM
Převod do uniformního PCM je zapotřebí kvůli komunikaci napříč
kontinenty. Takto upravený signál vstupuje do dalšího bloku (Difference signal
computation), jehož výsledkem je diferenční signál mezi vstupem a předchozím
výstupem z ADCPM obvodu. V dalším bloku (Adaptive quantizer), který pracuje na
čtyřech úrovních (závisí na nastavení pro zvolený datový tok na výstupu), dochází ke
konverzi signálu pomocí dvou logaritmických funkcí a škálováním výstupní
hodnoty, která se skládá z 5-bitové hodnoty pro nejvyšší rychlost (40 kbit/s) a 2bitové hodnoty pro rychlost nejnižší (16 kbit/s). Poté se výstup větví na kódovaný
signál k přenosu a na zpracování adaptivní predikce pro další vzorek, kterou si
dovolím pro tuto práci vynechat, avšak odkazuji na [17], kde je princip popsán velmi
podrobně funkčně, algoritmicky i matematicky. Analogicky v opačném směru
postupuje dekodér (viz. Obr. 20).

Obr. 23: Schéma kódování ADPCM. [17]

Závěrem

technické

shrnutí

kodéru.

Pracuje

s 16-bitovými

vzorky

navzorkovanými frekvencí 8 kHz (klasický PCM vstup), vstupní vzorky jsou
rozděleny na 30 ms rámce (240 vzorků), časové zpoždění algoritmu dosahuje 0,125
ms [1]. Výstupní datové toky jsou 40, 32, 24 a 16 kbit/s.
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2.3 STANAG 4591 (MELPe)
Zkratka STANAG znamená standardizační dohoda NATO. Dohoda, neboli
norma STANAG 4591, ukrývá vybraný zvukový kodér (NBVC), který má
zabezpečit přenos digitalizovaného hlasu, případně jiných dat, na bitevním poli a
v další vojenské komunikační technice. Tento kodér má být nástupcem systémů
používaných jednotkami NATO, jako STANAG 4198 a STANAG 4209. STANAG
4591 je od roku 2002 standardem MELPe, který ukrývá vokodér typu MELP. Ten se
řadí do kategorie parametrických vokodérů s nízkou přenosovou rychlostí,
založených na LPC analýze. Vokodér pro STANAG 4591 je založený na konverzi
mezi dvěma bitovými proudy 1,2 kbit/s a 2,4 kbit/s.

2.3.1 LPC analýza
Lineární predikce (LPC analýza) chápe model hlasivek jako dolní propusť 2.
řádu se zlomovou frekvencí 100 Hz, model hlasového traktu jako soustavu kaskádně
řazených rezonátorů s rezonanční frekvencí odpovídající formantům a model
vyzařování zvuku z úst jako jednoduchou horní propusť. Tyto komponenty v zásadě
tvoří celopólový IIR filtr s řádem P=2*(počet formantů) + 1 [18]. Dekonvolucí,
pomocí algoritmu lineární predikce, lze odhadnout koeficienty tohoto filtru. Přesnost
jakéhokoliv parametrického kodéru je dána přesností LPC filtru a odhadu chybového
signálu.

2.3.2 Kódování MELP
MELP při nízkých SNR ztrácel schopnost správného kódování a výstupní
signál se stával nesrozumitelný (např. v blízkosti vrtulníku), což vedlo k
částečné modifikaci, označované jako MELPe, která se však nedotýká formátu a
přenosu dat, ale zdokonaluje analytické metody, např. zdokonalením použití nových
odšumovacích technik, jako je OM-LSA. Vnitřní architekturu kodéru MELP
znázorňuje blokové schéma na Obr. 24. STANAG 4591 využívá k přenosu síť
TETRA (1.4.2).
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Obr. 24: Blokové schéma kodéru MELP. [18]
MELP vstupní signál nejprve segmentuje na rámce dlouhé 22,5 ms, každý
rámec obsahuje 54 bitů. Základní tón se odhaduje ve třech stupních. V prvním stupni
se signál zpracovává normalizovanou autokorelační funkcí, kde v jejím lokálním
maximu leží první odhad, dále se odhad zpřesňuje interpolací a ve třetím kroku se
kontroluje, zda nebyl tón chybně určen (jako násobek základního tónu z předchozí
relace). LPC se určí pomocí algoritmu lineární predikce, řád výsledného filtru je 10.
Jeho koeficienty se dále komprimují. V kodéru se celý proces reverzně opakuje, aby
došlo k harmonizaci chybového signálu s dekodérem a mohla z něho být odvozena
úroveň buzení. V Tab. 1 je uveden počet jednotlivých bitů používaných k popisu
hlasového signálu rámce (zmíněných 54 bitů). V případě neznělého rámce se
nekódují redundantní informace a zbylé bity jsou využity k chybovému zabezpečení
pomocí Hammingova kódu [18].

Tab. 1: Alokované bity v kodéru MELP. [18]
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2.4 G.729
Jako ostatní použité kodéry v našem testování i kodér G.729 pracuje
s klasickým vstupem PCM, který konvertuje na výstup s datovým tokem o velikosti
8 kbit/s. K tomu využívá metody CS-ACELP. G.729 je založen na lineární predikci
CELP a jako ostatní zmíněné kodéry, využívá syntetické rekonstrukce řeči.
Vstupní signál je rozdělen na 10 ms rámce, každý o délce 80 vzorků.
V jednotlivých rámcích se poté najdou parametry CELP, kterými jsou koeficienty
filtru lineární predikce, adaptivní a fixované indexy kódové knihy (slovníku ) a zisk.
Tyto parametry jsou zakódovány a odeslány v zmíněných 80-bitových paketech.
Tab. 2 popisuje jednotlivou alokaci bitů.

Tab. 2: Alokace bitů v kodéru G.729. [19]
Na dekodéru potom tyto parametry vytváří buzení a koeficienty syntetického
filtru. Přenosovým kanálem je přenesen ten index z kódové knihy, pro který má
originál a rekonstruovaná řeč minimální odchylku. Řečový signál se pak obnovuje
filtrací excitačního vektoru přes syntetický filtr s obdrženými parametry a úrovní
buzení a poté je ještě filtrován pro čistý výtěžek (srozumitelnost), jak popisuje Obr.
25. Excitační (budící) vektor je vždy volen dle obdrženého indexu kódovací knihy,
pokud se neshoduje index přesně, volí se nejbližší hodnota indexu.

Obr. 25: Blokové schéma syntetického modelování dekodéru CELP. [19]
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2.4.1 Kódování CS-ACELP
Blokové schéma kodéru (Obr. 26) popisuje proces kódování signálu. Na
vstupu probíhá předzpracování PCM signálu horní propustí a další normovací
procesy, které rozdělí signál na rámce. Ty jsou pak zpracovány analýzou lineární
predikce a pro každý rámec získáme koeficienty tohoto filtru. Tyto koeficienty jsou
převedeny na LSP a mají v jednom paketu vyhrazeno 18 bitů (viz. Tab. 2), do
kterých jsou převedeny prediktivní dvoufázovou vektorovou kvantizací.

Obr. 26: Princip kodéru CS-ACELP. [19]
Podrobnější popis je opět k dispozici v [19], vše důležité zmiňuji zde.
Z technických parametrů je ještě potřeb zmínit zpoždění algoritmu, které je 15 ms a
potřeba velkého výpočetního výkonu, kvůli prohledávání celé kódovací knihy, pro
nalezení vhodného budícího vektoru.
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3

SUBJEKTIVNÍ

TESTOVÁNÍ

VNÍMÁNÍ

KVALITY
3.1 Doporučení P800
P.800 je jedním z řady doporučení či spíše směrnic nebo standardů ITU-T.
ITU je zkratka pro International Telecommunication Union, která je zvláštní agendou
OSN v oblasti telekomunikací. ITU-T je orgánem ITU pro telekomunikační
standardizaci. ITU-T se zabývá technickými otázkami, tarify a operátory a vydává
směrnice, které slouží ke standardizaci v telekomunikačním odvětví pro celý svět.
Každé čtyři roky se schází Světová telekomunikační standardizační konference
(WTSC), která diskutuje zásadní témata a vývoj za poslední periodu období a
nastiňuje tak ITU-T další otázky a náměty pro standardizaci. Tyto směrnice jsou poté
často prameny pro mezinárodní standardizace ISO a IEC. Směrnice P.800 byla
vydána 30. srpna 1996 a je základní metodikou pro provádění testů subjektivního
hodnocení vnímání kvality přenosu hlasu. Díky této příručce je možné provádět testy
ve vlastních laboratořích kdekoliv na světě a při splnění veškerých předpisů jsou
získaná data aplikovatelná a kompatibilní s ostatními výzkumy. P.800 zahrnuje tři
možné hlavní postupy pro subjektivní testování kvality přenosu, jednotlivé testy
krátce přiblížím v následujícím odstavci.

3.1.1 Metody testování
3.1.1.1 Conversation-opinion tests
První testovací metodou je podle P.800 metoda Conversation-opinion tests.
Směrnice apeluje na maximální snahu vytvořit v laboratoři prostředí, které se nejvíce
blíží reálným podmínkám služeb zákazníkům telefonních společností (chápejme
z hlediska technologického). Takto simulované nastavení je potřeba správně popsat a
přeměřit před i po experimentu. Testování pak probíhá v reálné komunikaci mezi
dvěma subjekty skrze předem nastavený simulátor (Obr. 27), kdy subjekty vedou
telefonní hovor a zároveň hodnotí kvalitu přenosu během této konverzace, která se
během experimentu, dle plánu, mění. Hodnocení probíhá v reálném čase buď pomocí
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kláves, či jiného elektronického zařízení, nebo obyčejné tužky a papíru. Získaná data
se potom zpracují podobně, jako u našeho testu. Podrobnosti o této metodě nejsou
součástí mé práce, a proto je nebudu dále rozebírat.

Obr. 27: Příklad testování Conversation-opinion tests. [24]

3.1.1.2 Listening-opinion tests.
Druhou zmiňovanou metodou ve směrnici P.800 je metoda Listening-opinion
tests. Podle manuálu jsou výsledky dosažené touto metodou méně reálné, než u
metody Conversation-opinion tests, přesto však signifikantní. Testování i
vyhodnocování probíhá podobně, jako u zmíněné konverzační metody s tím
rozdílem, že spolu nekomunikují dva subjekty v reálném čase, nicméně subjekt
poslouchá předem nahrané vzorky, které simulují telefonní hovor, kdy subjekt
neodpovídá, ale pouze poslouchá a hodnotí. Jelikož jsou poslechové testy v mé
diplomové práci aplikovány touto metodou, rozeberu ji podrobně v pozdější kapitole
(4.1).

3.1.1.3 Interview and survey tests
Třetí metodou ve směrnici je metoda Interview and survey tests. Jedná se o
metodu dotazování a rozhovorů. Tato metoda je ve směrnici P.800 jen nastíněna,
podrobněji je popsána směrnicí P.82. Základním parametrem pro testování
dotazováním je široký vzorek respondentů, podle P.800 nejméně 100. Nevýhodou je
nejednotná technická specifikace charakteristik hovorů, které vlastně testujeme,
neboť jsme je neslyšeli. Proto se jedná o metodu spíše pro obecné testování
telekomunikačních služeb na trhu, kde je výhodou skutečnost, že testujeme reálné
prostředí.
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3.1.1.4 SIBYL
P.800 v jednom odstavci zmiňuje i existenci dalších metod testování. Tyto
metody pod názvem SIBYL, zastřešují předem určené a nastavené hovory malé
skupině zákazníků, kteří poté hodnotí kvalitu přenosu zmáčknutím tlačítka na svém
telefonním přístroji. Také odstraňují nevýhody Interview and survey tests, neboť
předem nastavené parametry hovorů jsou známé a veškerá získaná data se
automaticky ukládají do počítače, kde se následně vyhodnocují.

3.1.2 Metody hodnocení
P.800 popisuje čtyři možné alternativy způsobu hodnocení poslouchaných
vzorků při testování zmíněnými metodami, které mohou být subjektu předloženy.
Jedná se o způsob, respektive pořadí, ve kterém jsou vzorky subjektu pouštěny a
stupnici, podle které subjekt hodnotí vnímanou kvalitu.

3.1.2.1 ACR
Základní a nejobvyklejší metodou je metoda ACR. Tuto metodu využíváme
při našich poslechových testech. Jak název metody napovídá, jedná se o prosté
hodnocení subjektivního vnímání kvality bez referenčního srovnání (subjekt se
„nakalibruje“ během testu), tedy subjektu je poskytnuta stupnice určitého rozsahu a
on po každém vzorku hodnotí dle dané stupnice pocit kvality. Vzorky jsou pouštěny
náhodně bez daného systému pořadí. Tuto metodu blíže popíšu v kapitole 4.1.4.

3.1.2.2 DCR
Upravením metody ACR vzniká metoda DCR. Metoda DCR počítá s pevnou
strukturou vzorků: věty S1 a S2 a mluvčí T1, T2, T3 a T4, z nichž každý namluví
právě obě věty. Popisovaný počet vzorků je počtem minimálním, v lineární úměře
mohu zvyšovat počet vět i počet mluvčích. Testování probíhá tak, že se nejdříve
pustí referenční vzorek, po němž následuje pauza (0,5 – 1,5s) a poté se pustí vzorek
zkoumaný, který je obsahově stejný, jako vzorek referenční, avšak má jiné technické
parametry. Na referenční vzorek jsou směrnicí P.800 kladeny konkrétní technické
požadavky, které není potřeba uvádět v této práci, jen je potřeba pro úplnost tento
fakt zmínit. Subjekt (posluchač) následně hodnotí zkoumaný vzorek dle předem
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připravené stupnice, která popisuje degradaci vzorku vůči vzorku referenčnímu.
Doporučením P.800 takové stupnice je Tab. 3.
hodnocení
5
4
3
2
1

význam
Degradation is inaudible.
Degradation is audible but not annoying.
Degradation is slightly annoying.
Degradation is annoying.
Degradation is very annoying.

Tab. 3: Stupnice DCR. [23]

3.1.2.3 CCR
Další zmíněnou metodou v P.800 je metoda CCR. Metoda CCR je v principu
podobná metodě DCR, subjekt opět poslouchá páry vzorků, na rozdíl od DCR
metody však není dáno, zda je prvním vzorkem onen referenční (čistý), či vzorek
zpracovaný, tento výběr probíhá náhodně. U DCR metody subjekt vždy hodnotil
stupeň degradace druhého (zpracovaného) vzorku vůči prvnímu referenčnímu, u
metody CCR též hodnotí první vzorek v porovnání s druhým, stupnice, jejíž příklad
zobrazuje Tab. 4, však zohledňuje skutečnost, že druhý vzorek mohl být referenční.
Subjekt tak hodnotí dvě skutečnosti: zda byl druhý vzorek lepší, či horší než první a
o kolik. Metody DCR a CCR jsou užitečné především pro testování vzorků, které
jsou rušeny hlukem na pozadí. Metoda CCR přináší tu výhodu, že dokáže hodnotit
nejen degradaci kvality, ale i její zlepšení.

hodnocení
3
2
1
0
-1
-2
-3

význam
Much Better
Better
Slightly Better
About the Same
Slightly Worse
Worse
Much Worse

Tab. 4: Stupnice CCR [23]
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3.1.2.4 The threshold method for comparison of transmission
systems with a reference system
Poslední popsanou metodou ve směrnici P.800 je metoda The threshold
method for comparison of transmission systems with a reference system, která je
podobná metodě CCR, kdy posluchač uslyší dva vzorky, z nichž jeden je referenční a
musí konstatovat, který je lepší. Posluchači tak přiřazují jednotlivým vzorkům
„preferenční“ hlasy. Ohodnocené vzorky se sestupně (podle počtu preferenčních
hlasů, které se počítají v % (kolik % posluchačů upřednostnilo daný vzorek) seřadí a
vynesou se do grafu, kde aproximací vytvoří křivku Obr. 2. Cílem metody je pomocí
prahu, který leží na hranici 50% preferenčních hlasů, v místě kde protíná získanou
křivku určit hodnotu subjektivní ekvivalence pro různé parametry (Obr. 28
znázorňuje tuto ekvivalenci vztaženou pro SNR). Tato metoda je navržena především
pro testování systémů s vysokou kvalitou přenosu a nízkou hladinou degradace.

Obr. 28: Příklad nalezení prahu u metody The threshold method for comparison
of transmission systems with a reference systém. [23]

3.2 Doporoučení P 830
Subjektivní testování je nejčastější metodou pro výzkum výkonnosti
digitálních kodérů. Cílem testování je najít degradace způsobené nelinearitami
v přenosové cestě, způsobené rušením, či špatným kódováním. Předpokladem pro
úspěšnost měření je spolehlivost a uvážení hlavních interakcí mezi nelineární části a
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dalšími částmi přenosové soustavy. Z testů získáváme základní parametr MOS, který
je průměrem hodnocení daného vzorku všemi posluchači.
Směrnice P.830 navazuje na směrnici P.800 v ohledu subjektivního testování
vnímání kvality přenosu hlasu při testování naší použitou metodou Listening-opinion
tests a obsahuje doporučení, jak hodnotit výkonnost digitálních kodérů. Tato
směrnice klade důraz na počáteční nastavení vstupů a výstupů kodeků, které mohou
ovlivnit výsledné subjektivní hodnocení. Poté metoda umožňuje měřit subjektivní
vnímání kvality přenosu hlasu zkreslené těmito digitálními kodeky s ohledem na
jednotlivá zaměření testů, neboť existuje široká škála možných hledaných závislostí,
ovlivňující hodnocení (ovlivnění hlasem mluvčího, přenosovou rychlostí, samotným
kodérem apod.). Pro většinu aplikací doporučuje ITU-T při testování metodou
Listening-opinion tests užití stupnice ACR a to buď při porovnávání jednotlivých
párů, nebo kontinuálního poslouchání vzorků
Z hlediska testování, které jsme prováděli především právě dle doporučení
P.800, přináší P.830 doplňující rady o parametrech při nahrávání vzorků, jejich
podobě (včetně technických parametrů) a přehrávání. Postupovali jsme v souladu
s oběma směrnicemi.

3.2.1 Parametry ovlivňující MOS
P.830 mj. popisuje zjištěné ovlivnění hodnoty MOS, které kromě použitých
kodérů, závisí i na dalších parametrech.

3.2.1.1 Vliv hlasitosti vstupu na MOS
Jako první parametr P.830 zmiňuje úroveň hlasitosti na vstupu. Píše se zde o
citlivosti kodérů na vstup, která ovlivňuje jeho výkonnost. Proto by měla být úroveň
vstupu nastavena na hodnotu, která zohledňuje hodnotu přetížení daného kodéru.
Směrnice doporučuje použití vstupní hladiny o 14, 26 a 38 dB nižší, než je hranice
přetížení kodéru. Obr. 29 znázorňuje vliv hladiny vstupu na subjektivní hodnocení
výstupu kodeku.
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Obr. 29: Vliv hladiny vstupu na MOS subjektivního hodnocení výstupu. [25]

3.2.1.2 Vliv hlasitosti výstupu na MOS
Dalším parametrem, ovlivňujícím subjektivní hodnocení, je hlasitost výstupu.
Podle P.830 předchozí testování prokázalo, že pro mužský a ženský hlas platí dvě
odlišné křivky závislosti úrovně hladiny výstupu na MOS, jak dokládá Obr. 30. Proto
směrnice doporučuje použití tří hladin hlasitosti v intervalu +- 10 dB od preferované
hladiny, pokud chceme zohlednit a zkoumat tento účinek na degradaci.

Obr. 30: Vliv hladiny vstupu mužského a ženského hlasu na MOS subjektivního
hodnocení výstupu. [25]

Směrnice dále klade důraz na použití alespoň dvou různých mužských a dvou
ženských hlasů. Pokud bychom výslovně chtěli testovat vliv mluvčích na výsledné
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subjektivní vnímání, museli bychom použít 8 hlasů mužských, 8 hlasů ženských a 8
dětských.

3.2.1.3 Vliv přenosové rychlosti na MOS
Posledním zmíněným ovlivněním výsledné hodnoty MOS je přenosová
rychlost kodérů (Obr. 31). Každý z kodérů je nutné otestovat na všech hladinách
přenosové rychlosti, kterých je schopen.

Obr. 31: Vliv rychlosti přenosu vstupu na MOS subjektivního hodnocení výstupu.
[25]

3.2.2 Kombinování kodeků
Standardizace P.830 uvádí standardní druhy přenosů a poskytuje návod
správného zapojení jednotlivých komponent obvodu. Nejzákladnější simulace
zapojení v PSTN je na Obr. 32, jedná se o analogový přijímač a analogový vysílač,
mezi nimiž dochází k přenosu dat v digitální formě, k tomu slouží A/D převodníky.
Důraz je kladen i na sjednocení obdrženého signálu z váhování A-/μ-Law. V tomto
obvodu je pak umístěn kodér a následně dekodér, jedním slovem kodek (pojem
vzniklý složením výrazu kodér – dekodér).

Obr. 32: Blokové schéma kódování a dekódování signálu hlasu. [25]
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3.2.2.1 Asynchronní tandem
Dalším druhem přenosu je asynchronní tandem (Obr. 33), kde dochází
k analogovému přenosu zkomprimovaných dat. Zde je kladen důraz především na
anti-aliasing a správné filtrování (kvůli rekonstrukci a šumu).

Obr. 33: Blokové schéma kódování a dekódování hovorového signálu
v asynchronním tandemu. [25]

3.2.2.2 Synchronní tandem
Obr. 34 znázorňuje blokové schéma synchronizovaného tandemu, kdy je
použito několik kodeků, mezi nimiž nedochází k žádnému A/D převádění a A/μ
váhování, neboť celý proces probíhá v digitální síti.
Kromě základního zapojení obvodu (Obr. 32) jsme pro testování
subjektivního hodnocení kvality přenosu hlasu použili i toto zapojení obvodu
v kombinaci různých kodeků v sérii.

Obr. 34: Blokové schéma kódování a dekódování hovorového signálu
v synchronním tandemu. [25]

Kodeky je možno kombinovat prakticky libovolně, pokud je možno nastavit
jejich vstupní datový tok na výstup předchozího. Existují ale také kodéry, které jsou
schopny přijímat vstupní signál v určitém rozpětí datového toku i bez nastavení.
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4

POSLECHOVÉ TESTOVÁNÍ

4.1 Teoretická příprava
Poslechové testy, které probíhaly v letech 2008, 2010 i ty, které jsem letos
dělal já, na sebe navazují a splňují požadavky směrnice ITU-T P.800. V této kapitole
popíši teoretickou přípravu a průběh testování tak, jak jsme postupovali a v souladu
se směrnicí.

4.1.1 Nahrání hlasových vzorků

První částí jsou nahrané vzorky, to jsou krátké věty, které nahráli mluvčí a
které se po průchodu kodekem, pouští respondentům. Ty byly nahrány již v roce
2008 a pro potřeby výzkumu vývoje vnímání kvality přenosu hlasu a
akceptovatelnosti služby se používají neustále ty stejné. Na tyto vzorky se vztahují
přísná pravidla s cílem především eliminovat nežádané skutečnosti v řečovém
signálu. Procedura pořizování těchto vzorků probíhá v odhlučněné laboratoři o
objemu 30 až 120 m3 s ozvěnou pod 500 ms [23]. Laboratoř je vhodná, splňuje-li
parametry hladiny hluku („ticha“), která musí být pod 30 dBA [32]. Hodnota dBA je
relativní hlasitost vztažená k vnímání lidským uchem, které je méně citlivé na nízké
frekvence a proto je třeba provézt korekci A-váhováním. V této laboratoři je potřeba
nejprve nahrát 30 s dlouhý vzorek „ticha“ a analyzovat jeho spektrum. Spektrální
charakteristika hadiny hluku v laboratoři musí být právě pod definovanou hodnotou
dBA a bez dominantních peaků ve spektru.

4.1.2 Nahrávací a přenosový systém
Dále je potřeba dbát na použité nahrávací a přenosové systémy. Přenosovým
systémem může být klasická lokální telefonní linka, nebo nějaký IRS. Přenosové
systémy upravují detailně směrnice P.48, P.64 a P.830, vydané ITU-T. Jsou
specifikovány možnosti použití kodérů (3.2.2) a důraz na frekvenční charakteristiku
citlivosti přenosu. Ta se experimentálně měří před začátkem testování a na jeho
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konci. Mezi těmito dvěma proměřeními nesmí být signifikantní odchylka, pokud se
objeví, nastává zpochybnění celého testování, kontrola parametrů přenosového
systému, náprava a opakování testu, ovšem již s jinými respondenty (směrnice P.800
při subjektivním testování klade důraz na nezasvěcenost respondentů). Nahrávací
systém musí být vysoké kvality, který splňuje IEC normy. Směrnice P.800
doporučuje jako nejvhodnější digitální nahrávací systém kontrolovaný počítačem,
kdy jsou dva vstupní kanály použity pro záznam řeči a ostatní pro kontrolu hlasitosti
a frekvence.

4.1.3 Příprava testu
S dobrými výsledky experimentu souvisí i důraz kladen na pozornost při
volbě řečového materiálu. Ten se skládá z jednoduchých a srozumitelných vět, které
na sebe nijak nenavazují. Věta by měla mít délku 2 až 3 sekundy. Věty, které jsme
použili v experimentu, přikládám v elektronické příloze. P.800 doporučuje použití
dvou až pěti vět, my používáme čtyři. Nahrávání těchto vzorků probíhá přes lineární
mikrofon se zesilovačem nízkých frekvencí. Mikrofon je umístěn mezi 140 a 200
mm od úst mluvčího. Při nahrávání je třeba kontrolovat vstupní hlasitost, která se
musí pohybovat mezi 20 a 30 dB pod hodnotou přetížení nahrávacího systému. SNR
musí být vyšší než 40 dB. Podle plánu experimentu je potřeba vhodně zvolit mluvčí.
Ti musí plynule vyslovovat věty, bez rázů a řečových vad. Viz kapitola 3, kde jsou
zmíněny tyto metody obecně, používáme čtyři mluvčí, dvě ženy a dva muže, aby
výsledky testování byly věrohodné a neovlivněné pohlavím mluvčího. Po dokončení
řečového záznamu se v souladu se směrnicí P.56 měří výstupní hlasitost. Tu je
potřeba srovnat u všech vzorků na stejnou úroveň, která je směrnicí P.800
doporučena, jako hodnota -26 dB oproti přetížení systému. Posledním krokem bylo
tedy vzorek každého mluvčího zakódovat 16 kombinacemi kodeků a získanou sadu
duplikovat. Na duplikát jsme ještě přidali šum Hoth 50dB SPL(A) (10 dB SNR),
čímž jsme získali i možnost simulovat rušený přenos signálu a to z důvodů toho, že
tato situace může reálně nastávat a je třeba ji v experimentu zohlednit.
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4.1.4 Průběh testu
Po splnění všech podmínek pro úspěšné provedení testů a získání validních
výsledků je potřeba už jen naplánovat a provést test. Při jeho plánování jsme
postupovali podle směrnice P.800. Proměřili jsme laboratoř, výstupní hlasitost
vzorků a připravili prostor pro 8 respondentů. To byl maximální počet osob
v laboratoři, které by se navzájem ještě nerušili. Pro každé respondenty jsme
připravili dva dotazníky s hodnotícími škálami ACR. Pro subjektivní vnímání kvality
hlasu jsme připravili 5 stupňovou škálu (Tab. 5) přesně podle doporučení P.800.

hodnocení
5
4
3
2
1

význam
Excellent
Good
Fair
Poor
Bad

Tab. 5: Stupnice ACR. [23]

Pro testování akceptovatelnosti služby jsme ustanovili 3 stupňovou škálu
(Tab. 6). Vzhledem k přehlednosti pro respondenty i mé zpracování, jsme použili u
druhé stupnice místo čísel písmena. Při zpracování výsledků akceptovatelnosti
služby jsem pak písmena nahradil čísly, A=1, B=2, C=3.

hodnocení
A
B
C

význam
vyhovuje, kvalita v pohodě
nelíbí, ale na stížnost to není
hrůza, budu si stěžovat a/nebo vyměním operátora

Tab. 6: Stupnice hodnocení akceptovatelnosti služby.

Před začátkem každého experimentu jsme měli připravený proslov. Skupině
respondentů jsem přednesl, co se od nich žádá, ale vynechal jsem konkrétní
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specifikace testovaného problému. Jen jsem jim popsal, že budou poslouchat ve
sledu 128 vzorků a u každého ohodnotí, dle stupnice ACR z dotazníku, subjektivní
vnímání přenosu hlasu, jak se jim prostě zdá vzorek kvalitní. Aby respondenti
předem nebyli v deziluzi, upozornil jsem je, že přes velké množství vzorků,
experiment zabere málo času, neboť se jedná o velmi krátké úryvky. Podle směrnice
P.800 by toto testování mělo probíhat v délce okolo 20 minut, určitě však ne více než
40 minut. Proto byl experiment rozdělen na dvě části, každá trvala zhruba oněch 20
minut a mezi nimi byla krátká pauza, aby si respondenti odpočinuli. Záměrně jsem
však respondentům zatajil skutečnost, že po první části testování nastane ještě druhá
část testu akceptovatelnosti služby, aby se plně soustředili jen na danou část
experimentu a neovlivnilo to jejich rozhodování. Každý z respondentů měl
k dispozici sklenici s pitím a byl instruován, že bude-li mít potřebu, která by
zapříčinila rušivé zvukové projevy, může opustit místnost. Poté jsem pustil ukázkové
vzorky, aby se mohli respondenti dosyta vysmát poslouchaným větám a zároveň se
„nekalibrovat“. Aby respondenti byli řádně motivovaní hodnotit vzorky opravdu
s rozmyslem a pečlivě, nabídli jsme každému finanční odměnu. Současně jsme je
však postrašili tím, že místnost je sledovaná kamerou a interkomunikačním
rozhraním, tudíž budeme vědět, pokud se budou rozptylovat. Tím jsme docílili jejich
řádné koncentrace a opustili místnost. Následně byl posluchačům puštěn onen
řetězec 128 vzorků, které byly na začátku v roce 2008 náhodně seřazeny a od té doby
se pro jednodušší zpracování pouští ve stejném pořadí. Pro testování jsme se rozhodli
použít klasických nástěnných reproduktorů, které splňují IEC i P.800 normy. Tato
varianta se jevila jako jednodušší a posluchači tak nemuseli držet v ruce telefon,
nebo mít na uších nepohodlná sluchátka. Po skončení první části testu jsem vybral
dotazníky a již prozradil skutečnost, že je čeká ještě druhá půlka experimentu.
Vysvětlil jsem, že se jedná o test akceptovatelnosti služby, kdy budou podle stupnice
Tab 6., hodnotit to, zda by za danou službu platili, či si stěžovali. Rozdal jsem druhé
dotazníky a upozornil je, že se bude jednat o ty samé vzorky, akorát v přeházeném
pořadí, což mělo zajistit neovlivnění z předchozího hodnocení. Druhá část
experimentu pak proběhla stejně jako první a na jejím závěru jsem požádal
respondenty, že mají-li jakékoliv poznámky k mluvčím, k tomu, co jim vadilo apod.,
ať je vepíší do dotazníku. Od toho jsem si sliboval, že bude možné nalézt korelace a
zamyslet se nad tím, co třeba nejvíce posluchačům vadilo a konkrétní důvody, proč
už služba není akceptovatelná. Tak proběhl každý experiment, který jsem
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v laboratoři provedl s celkem 24 respondenty a tím jsem získal potřebná data ke
zpracování.

4.2 Věrohodnost testu
Díky postupu P.800 nebyla získaná data zatížena žádnou technickou chybou,
mohla však být zatížena chybou statistickou, nebo individuální.
Možnosti statistických chyb a jejich eliminace popíšu v následující kapitole
(5).
Individuální chyba mohla vzniknout např. tím, že posluchač zapomněl vyplnit
políčko a zbytek dotazníku vyplnil o jeden vzorek posunutý, v praxi skončil u čísla
127 a uvědomil si, že přeskočil. Jindy si to respondent uvědomil už dříve, když se
instinktivně na konci sloupce podíval k sousedovi, zda je též na konci sloupce. Tyto
drobné přeskoky jsem mohl korigovat díky tomu, že v posloupnosti 128 vzorků se
vždy na určitém místě nacházely vzorky extrémně dobré, případně extrémně špatné
kvality, kdy všichni hodnotící hodnotili stejnou známkou. Pokud jsem takto posunul
odpovědi respondenta, kontroloval jsem pak, zda sedí i následující klíčové vzorky.
Pokud ano, chyba byla eliminována. Pokud se však nepodařilo tuto chybu objektivně
odstranit, dotazník jsem vyhodil a nahradil novým respondentem. Nenapravitelná
individuální chybovost byla 8%, vyřadil jsem tedy dotazníky od dvou respondentů.
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5

STATISTICKÁ VÝZNAMNOST
Při sbírání a zpracování statistických dat se vystavujeme mnoha rizikům, což

přináší experimentální nejistotu. V těchto případech může pomoci matematická
statistika s metodami, které mají najít nejpravděpodobnější řešení. Dvě základní
z nich jsou teorie odhadu a testování hypotéz, obě tyto metody jsem použil k ověření
statistické významnosti získaných hodnot.

5.1 Výběrový soubor
Dalším významným kritériem pro úspěšné a věrohodné výsledky je populace
a její výběrový soubor. Výběrový soubor je podmnožinou základního souboru, tedy
zkoumané populace. Při shánění respondentů jsem užil pravidlo náhodného výběru
se snahou obsáhnout co nejširšího vzorku s vyrovnaným zastoupením obou pohlaví a
rozumného věkového rozložení. Nejmladšími respondenty byli čerstvě dospělí a
nejstaršími osoby ve středním věku. Podstatou intervalu věkové škály byli lidé, kteří
v životě využívají nejvíce služeb přenosu hlasu a jsou tedy vhodní pro to, aby pro
zkušenosti a orientaci v moderních technologiích, hodnotily parametry hovorů a
akceptovatelnost služby svým subjektivním vnímáním. Výběrový soubor, který jsem
pro test použil, měl 24 respondentů, z toho 62,5% mužů, kteří se obecně v tomto
oboru více vyznají a více jim na kvalitě služby záleží. Tento můj předpoklad však
nebyl podložen žádnou jinou skutečností, než mou zkušeností. Rozsah výběrového
souboru není příliš veliký, jedná se o minimální počet, u kterého je stále veliké riziko
statistické chyby, především ve výběru, avšak v porovnání s výběrem z předchozích
let se jedná o 150% nárust počtu dotazovaných. Další výhodou mého výběrového
souboru je právě zastoupení žen, které absentuje v roce 2008 úplně a v roce 2010
byla mezi deseti testovanými jen jedna.

5.1.1 Reprezentativnost výběru
Zmíněnými údaji z předchozího odstavce, o mém výběrovém souboru, jsem
se snažil o dodržení dalšího kritéria – reprezentativnosti výběru. Velikost výběrového
souboru sama o sobě není statisticky rozhodujícím faktorem pro úspěšné testování,
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musí jít ruku v ruce právě s reprezentativností výběru. Správným postupem je onen
náhodný výběr. V mém případě se dá namítnout, že se nejedná o čistý náhodný výběr
z celé populace, neboť jsem oslovoval kamarády, známé a kamarády známých. Proto
jsem se snažil do výběru promítnout metodu kvótního výběru, stanovil jsem tedy,
kolik potřebuji žen a kolik reprezentantů z různých věkových skupin. Faktor náhody
zabezpečila i skutečnost, že jsem oslovil několika násobně víc potenciálních
respondentů, než se nakonec dostavilo. Z různých důvodů se dostavila zhruba pětina
dotázaných a tyto důvody (nemoc, nedostatek času, nevole…) se staly parametry
náhodného výběru, které jsem nemohl ovlivnit. Proto považuji svůj výběrový soubor
sice za nevelký, ale za reprezentativní, na rozdíl od výběrových souborů z let 2008 a
2010, se kterými jsem musel pracovat. Nejistota výsledku tedy bude pramenit
především z této skutečnosti, ne z domnění, že bych zvolil špatný soubor
respondentů.

5.2 Testování hypotézy
Před začátkem vyhodnocení testu jsem vycházel z předpokladu, že se hranice
vnímání kvality přenosu hlasu po dvou letech posunula směrem k vyššímu standardu.
Očekával jsem, že za to můžou vlivy rychle se rozvíjejících technologií, kvalitnější
hlasový přenos např. přes VoIP nebo kvalitnější reprodukční zařízení, která
jednoduše řečeno navyklá populaci na lepší úroveň a zvýšilá tak jejich požadavky na
kvalitu a akceptovatelnost služby. Toto byl základní předpoklad, který byl nastíněn
již v článku [27], kde je popsán tento vývoj mezi lety 2008 a 2010. Tento článek
zmiňuje změnu náročnosti uživatele, ne však jednoznačně prokazatelnou, vzhledem
k možné statistické chybě, která by mohla být způsobena např. extrémně nízkým
počtem respondentů (10, respektive 11).
Po sesbírání dat od všech respondentů a při jejich předzpracování jsem
spočítal aritmetický průměr a rozptyl u dat z roku 2012, stejnou věc jsem udělal i
s původními daty z roku 2010. Pro data z roku 2008 nebylo nutné testovat hypotézu,
neboť se markatně lišila od dat roku 2012. Pro rok 2012 je průměr
rozptylu
odhad rozptylu

a počet vzorků

. Pro rok 2010 je průměr

a počet vzorků
56

, odhad
,

. Na základě těchto dat

vyplývá, že letošní celkový průměr MOS je o 0,05 hodnoty nižší, což by
předznamenalo, že se hranice známkování opravdu posunula. Tento rozdíl se však
zdá zanedbatelný, jedná se jen o 2 procentní pokles a narážíme na rozdíl mezi
statistickou a praktickou významností, kdy praktická významnost při takto malé
hodnotě může být nulová. Přesto jsem se rozhodl postupovat statistickými metodami
a ověřit statistickou významnost testováním nulové hypotézy H0, že se průměr
nezměnil, oproti alternativní hypotéze H1, že je letos nižší. Pro tuto statistickou
metodu jsem zvolil přísnou hladinu významnosti α=0,05, která zaručí, že výsledný
závěr je na 95% správný. K provedení testu hypotézy jsem vycházel z předpokladu,
že naměřené hodnoty MOS jsou pro každý hlasový vzorek v normálním rozdělení,
což je prokázáno v práci [28]. Tato skutečnost nám pro matematické srovnání
výběrových parametrů dvou výběrů umožňuje použít Studentovo t-rozdělení s (m+n2) stupni volnosti. Jelikož jsme skutečný rozptyl neznali, provedli jsme jeho odhad
rozptylu

a

podle vzorce (5.1) a (5.2) pro jednotlivé výběry:
(5.1) [26]
(5.2) [26]

Poté jsem podle vzorce (5.3) spočítal odhad společného rozptylu S2.
(5.3) [26]

Posledním vzorcem (5.4) je výpočet testové charakteristiky t.
(5.4)[26]
Po dosazení vypočtených hodnot jsem dostal hodnotu statistiky t = 1,153. Pro
rozhodnutí na dané hladině významnosti bylo potřeba v tabulkách najít hodnotu T
pro kvantil t-rozdělení dané hladiny s daným počtem stupňů volnosti. Protože hustota
t-rozdělení konverguje pro n → ∞ k hustotě normovaného normálního rozdělení, lze
pro velké rozsahy výběrových souborů použít aproximaci kvantilů tβ(ν) kvantily uβ.
Potom se vlastně testování střední hodnoty při známém i neznámém rozptylu neliší
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[26]. Proto se vypočítaná testová charakteristika t porovnávala s charakteristikou trozdělení nalezenou v tabulkách:
. [26]
Nulová hypotéza, kde µ0 je aritmetický průměr MOS v roce 2012 a µ v roce
2010:
H0: µ = µ0
Alternativní hypotézou je domněnka, že se za poslední dva roky posunul práh
vnímání populace k vyšším nárokům na kvalitu přenosu hlasu, tedy že aritmetický
průměr MOS v roce 2012 (µ0) oproti roku 2010 (µ) poklesl, což znamená, že by
respondenti hodnotili přísněji a dávali nižší známku:
H1: µ > µ0
Abychom zamítli hypotézu H0 ve prospěch H1, je potřeba splnit podmínku:
[26]
V našem případě:
1,6449 > 1,153
Podmínku jsme splnili a hypotézu H0 na dané hladině významnosti můžeme
zamítnout. Výsledkem je, že ze statistického hlediska (se statistickou významností)
došlo k snížení průměru MOS mezi lety 2012 a 2010, což by mělo implikovat naše
očekávání o změně vnímání a náročnosti subjektů v kvalitě přenosu hlasu.

5.3 Teorie odhadu
Statistická významnost se diskutuje nad odchylkou, která vznikne na rozdíl
od očekávaného měření. Nejčastěji se používá právě v souvislosti s testováním
hypotéz, kde nyní můžeme hovořit o tom, že rozdíl hodnot aritmetického průměru
v roce 2010 a 2012 je statisticky významný, avšak prakticky malý. Pro větší jistotu a
přesnější pohled na naměřený výsledek je možno spočítat konfidenční intervaly. Na
základě koeficientu spolehlivosti spočítáme horní a dolní mez intervalu spolehlivosti
(konfidenčního). Koeficient spolehlivosti zvolíme stejný, jako při testování hypotéz,
tedy α=0,05, čímž získáme 95% interval spolehlivosti, ve kterém bude ležet
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aritmetický průměr MOS ve zmíněných letech. K tomuto výpočtu poslouží
matematický vzorec (5.5), který počítá s odhadem rozptylu a pro náš velký výběr dat
dává poměrně dobrou aproximaci, která se blíží ke kvantilu normálního rozdělení N
(0,1). Vzorec počítá s aritmetickým průměrem a kvantily normálního rozdělení.
Hodnoty dosazené do vzorce jsou ty samé, které jsem uvedl v předchozí kapitole,
s výjimkou odhadu rozptylu s2, místo kterého dosazujeme odhad směrodatné
odchylky s, jež dostaneme prostým odmocněním.
(

)

(5.5) [26]

Výsledným 95% intervalem spolehlivosti pro rok 2010 je:
(2,504;2,636)
Pro rok 2012 je výsledným 95% intervalem spolehlivosti:
(2,479;2,567)
Jelikož mají oba intervaly spolehlivosti stejnou část (kolem 40%), dalo by se
uvažovat, že statistická chyba může být dostatečná na to, aby se v absolutní hodnotě
jednotlivé průměry lišily, ale s určitou pravděpodobností by mohly být stejné. Tuto
skutečnost by statisticky mělo vyloučit provedené testování hypotéz. I s ním však
zůstává, ač velmi malá, pravděpodobnost (5%), že by mohly být aritmetické průměry
totožné. Proto s ohledem na tuto statistickou chybu musíme brát výsledek s jistou
rezervou. Při další analýze budu využívat základní statistické metody a výsledky
často vyjadřovat v procentech. Je nutné si uvědomit, že i když budu hovořit o
jednotkách procent, např. 6%, bude se jednat o výrazný rozdíl. 6% z 24 respondentů
je sice pouze jeden a půl člověka, ale analyzujeme hodnoty MOS, kterých má každý
respondent 128 na test, zde pak oněch 6% reprezentuje bezmála 185 hodnot. To je
v porovnání s jednou testovací sadou o 128 vzorcích a 24 dotaznících statisticky
markantní rozdíl. Dokazování aritmetického průměru MOS v této kapitole však
spadá pod test vnímání kvality přenosu hlasu, neovlivňuje skutečnosti získané
v druhé části experimentu, akceptovatelnosti služby.

5.4 Statistické rozdělení
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Při analýze výsledků jsem se rozhodl provést ještě jedno statistické ověření,
abych byl schopen vyloučit, zda získané výsledky nemohl ovlivnit (zkreslit) jediný
extrémní respondent.
Nejprve jsem analyzoval hodnocení každého vzorku zvlášť, abych mohl
konstatovat, že jsou v normálním rozdělení. „Nenormalita“ je ve skutečnosti tak
řídká, že již samotný její výskyt je významným ukazatelem. Často je normalita
předpokládána „ad hoc“, bez hlubší analýzy [26]. Můj předpoklad byl správný. Pro
každý vzorek jsem našel modus a rozložení ostatních hodnot kolem něj. Graf 1
zobrazuje výsledné průměrné rozdělení hodnot u jednotlivých vzorků, kde nebyl
modus okrajovou hodnotou (1,5).
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Graf 1: Rozložení stupnice hodnocení ve vzorku.
Graf 2 zobrazuje rozdělení u vzorků, kde modus okrajovou hodnotou byl.
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Graf 2: Rozložení stupnice hodnocení ve vzorku s okrajovou
hodnotou MOS.
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V obou grafech jsem výsledné modré křivky proložil polynomickou spojnicí
trendu, která se podobá normálnímu rozdělení. Tím jsem potvrdil domněnku, že
hodnocení vzorku není nahodilé a skládá se z řady malých kladných a záporných
odchylek. Četnost hodnot modusu byla v průměru 60%, sousední četnost hodnot
činila 20% a krajní hodnoty měly četnost jdoucí k nule. Důkaz normálního rozdělení
předznamenal, že výsledky pozdějších analýz nejsou zkresleny extrémním
respondentem.

5.4.1 Extrémní hodnoty
Pro jistotu jsem provedl ještě analýzu extrémních hodnot. Extrémním
respondentem v testu je respondent, který má nejvyšší odchylku hodnocení od
průměru v součtu u všech vzorků poděleným celkovým počtem vzorků. Pro test
vnímání kvality se nejvyšší průměrná odchylka hodnocení u jednoho respondenta
rovnala 0,585 MOS. Vzhledem k normálnímu rozložení hodnot je odchylka jedince
statisticky bezvýznamná, neboť je v průměru vyvážena zápornými odchylkami
jiných jedinců. Vzhledem k představě vlivu jsem se však rozhodl analyzovat, co
znamená 0,585 MOS ve vztahu k vnímání kvality v absolutních číslech.
Vliv odchylky hodnocení MOS jednoho respondenta vůči průměrnému MOS
vzorku (z 24 respondentů) je maximální ve chvíli, kdy je průměr nejnižší, neboť
odchylka je pak v poměru proti průměru relativně vyšší, než při zvyšujícím se
průměru. Při mnou zjištěné maximální odchylce 0,585 a nejnižším možném
průměrném hodnocení MOS 1, mohu podle vzorce (5.6) spočítat vliv této maximální
odchylky na celkový průměr vzorku z.
(5.6)
Proměnná x vyjadřuje nejnižší možný průměr (dosadil jsem 1), n vyjadřuje
počet hodnocení (pro vzorek je to 24), s vyjadřuje odchylku (do níž jsem dosadil
hodnotu maximální odchylky 0,585) a výsledný vliv na průměr vzorku z, se tak
rovná 0,0238. Výsledek je však potřeba vztáhnout vůči rozsahu stupnice hodnocení
m. Výsledné ovlivnění hodnoty MOS v daném testu pak popisuje rovnice (5.7).
(5.7)
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Proměnná

vyjadřuje průměrné hodnocení MOS dosažené v testu. Pokud by

tedy průměrná hodnota MOS byla např. 4, ovlivnil by jí extrémní respondent jen o
0,0952 a vzhledem k 5-stupňové škále je vliv roven 1,9% hodnoty průměrné známky.
Pokud bych chtěl vyjádřit vliv respondenta na celý test, dosadil bych n=3072,
což odpovídá celkovému počtu hodnot v testu. Ostatní hodnoty bych zadal stejné,
jako v předchozím odstavci a dostal bych výsledný vliv na celý test v hodnotě 0,95
promile vůči výslednému průměrnému MOS.
Analogicky mohu postupovat i pro zjištění vlivu extrémního respondenta u
testu akceptovatelnosti služby. U rovnice (5.6 a 5.7) dosadím stejné hodnoty,
změním jen rozsah stupnice na m=3 a maximální průměrnou odchylku u respondenta
s=0,413. Výsledným zjištěním pak je, že extrémní respondent mohl ovlivnit celkový
test akceptovatelnosti služby maximálně jen o 0,09 promile AL.
Díky statistické analýze v této kapitole a díky zjištění, že hodnocení jsou pro
každý vzorek v normálním rozdělení, mohu konstatovat, že nikdo z respondentů
nehodnotil test extrémními hodnotami a proto test nebyl ovlivněn chybou tohoto
typu.

Tato

skutečnost

pak

v dalších kapitolách,

především

v kapitole

o

akceptovatelnosti služby (7), zaručuje relevantní výsledky. Veškeré použité hodnoty
jsou vypočítané z příslušných dat v Excelu a jsou součástí elektronické přílohy.
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6

ANALÝZA VNÍMÁNÍ KVALITY PŘENOSU

HLASU
6.1 Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu
Analýzu vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace
v letech 2008 až 2012 jsem nejprve pojal v návaznosti na článek [27]. Podle této
metodiky jsem pro každý kodér se šumem a následně pro každý kodér bez šumu,
vypočítal hodnotu MOS. Hodnoty jsem přiložil k původním grafickým vyjádřením
(Graf 3, Graf 4), přidal směrodatnou odchylku a mohl pozorovat první výsledky.

6.1.1 Výsledky analýzy
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Graf 3: Subjektivní vnímání kvality přenosu hlasu u vzorků bez
šumu.
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Graf 4: Subjektivní vnímání kvality přenosu hlasu u vzorků se
šumem.

Při analýze hodnot z Grafu 3 jsem zjistil, že v 56,25% (9 z 16) kombinací
kodeků bez šumu, je trend vývoje sestupný, tedy že respondenti hodnotí podle
očekávání. V 31,25% však hodnocení MOS ukazovalo jen sestupný trend vůči roku
2008, nikoliv vůči roku 2010. V porovnání s ním byly letošní hodnoty MOS stejné,
či dokonce mírně lepší. Ve dvou kombinacích bylo dokonce hodnocení z roku 2012
lepší, než všechny předchozí, avšak vůči roku 2008 jen velmi nepatrně. Celkově se
dá říci, že prokazatelný sestupný trend se v měření v roce 2012 projevil v 87,5%
případů vůči roku 2008.
U analýzy hodnot z Grafu 4, kde jsou zaznamenány ty samé kombinace,
akorát s přidaným šumem, jsou výsledky podobné. 56,25% kombinací bylo
hodnoceno sestupným trendem mezi lety a zbylých 43,75% jen vůči roku 2008. Zde
však nebyla hodnota MOS v roce 2012 vyšší u žádné z šestnácti kombinací kodeků,
než hodnota MOS v roce 2008. Vůči tomuto roku tak mohu konstatovat prokazatelný
100% sestupný trend. Ten je vidět i v Grafu 5, který seřazuje kombinace kodérů
podle hodnocení a sestupný trend je z něj přehledněji vidět. Pro úplnost dodávám
Tab. 8, která popisuje kombinace použitých kodérů i se získanými MOS. Tab. 8
uvádím o několik odstavců níže v kapitole.
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Graf 5: Meziroční pokles subjektivního vnímání kvality přenosu
hlasu.

6.1.2 Interpretace výsledků
Z této analýzy vyplývá správnost mého tušení, že trend bude sestupný, což je
i logickým vyústěním neustálého technologického vývoje. Je však potřeba se
zamyslet nad periodou tohoto testování. Podle mého názoru jsou dva roky příliš
krátkou dobu, aby se tento trend ve společnosti uchytil a následně projevil. Dokládá
to i závěr vědeckého článku [27], který nedokáže tento trend mezi roky 2008 a 2010
potvrdit. Ze získaných dat mohu konstatovat, že jako vhodnější doba, se jeví
testování náhodného výběru populace pro analýzu vývoje vnímání kvality přenosu
hlasu jednou za čtyři roky. Tuto skutečnost bych mohl postavit do kontextu
s Mooreovým zákonem, který říká, že počet tranzistorů, které mohou být umístěny
na integrovaný okruh, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců
zdvojnásobí. Tuto tezi vyřkl v roce 1965. Tento technologický trend se však časem
zpomalil a nyní jsme na periodě 2 let.

6.1.2.1 Porovnání výsledků
Nejmodernější technologií v současné době je IP telefonie, což je aplikace
VoIP. Její rozvoj nastal na přelomu tisíciletí. Jedná se o technologii, která přenáší
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digitalizovaný hlas v těle paketů po internetové síti, či jiném datovém spojení
prostupným pro protokol IP. Tato síť je více než osmkrát efektivnější [29] oproti
telefonní síti, díky přidělování paketů, původně určených pro datové přenosy.
Dnešním trendem je propojování sítí VoIP s klasickými telefonními sítěmi, přes
různá zařízení typu gateway, brána SS7 apod. Síť používá dle standardu ITU-T
G.723-1 stejné kodéry jako digitální buňkové telefonní sítě typu GSM a TETRA.
Podle [30] a dalších zdrojů, dosahují tyto kodeky hodnocení MOS ve VoIP nejčastěji
mezi 3,5 a 4,2. Kodér G.711, což je základní kodér PCM pro využívání
v telefonometrii, tu dosáhne maximální MOS 4,4, což je nejvyšší hodnota, které lze
ve VoIP dosáhnout. U VoIP bývá největším úskalím doba doručení paketu, pro
telefonní hovory je potřeba využívat službu QoS, která upřednostní pakety pro
telefonní hovor. Naproti tomu, v klasických telefonních sítích jsou pro každý hovor
pásma vyhrazena, což snižuje efektivitu, ale zaručuje malé zpoždění. Ve srovnání
s naším testem, kde se hodnocení kodérů pohybuje mezi 1,073 a 4,5 se dá říct, že
největší vliv na kvalitu má přenos. VoIP poskytuje vyšší jistotu kvality přenosu, ale
nižší jistotu zpoždění přenosu. Vliv zpoždění na MOS vybraných kodérů zobrazuje
Obr. 35.

Obr. 35: Vliv zpoždění na subjektivní vnímání kvality přenosu hlasu pro různé
kodéry. [30]

Abych porovnal výsledky našeho testování i s dalšími publikovanými
výsledky, vložil jsem pro srovnání do Tab. 7 k našim naměřeným hodnotám MOS i
data z [31]. K naší simulaci zkreslení byly použity softwarové kodéry GSM 06.10
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(dostupné v Soundrecorderu, jež je standardní součástí Windows), G.729 z prostředí
Openphone a simulátor NistNet (pro Jitter). Tuto databázi vzorků jsem nevytvářel,
ani nemodifikoval, byla dodána vedoucím diplomové práce, neboť jak již bylo
zmíněno a vyplývá z povahy testování, používá se stejná již od prvního testování
v roce 2008.

kodér
G.726
MELPe
GSM FR
G.729

MOS šum
3,042
1,073
2,052
2,396

MOS čisté
4,5
2,271
3,469
3,979

MOS
3,771
1,672
2,7605
3,1875

MOS z []
3,85 [31]
3,4 [32]
3,5 [31]
3,92 [31]

Tab. 7: Srovnání hodnot MOS pro různé kodéry.

V Tab. 7 první sloupec popisuje typ kodéru, poslední sloupec (MOS z [])
hodnotu MOS získanou z příslušného zdroje, uvedeného v hranaté závorce. Druhý
sloupec (MOS šum) vyjadřuje MOS kodéru se šumem, vedlejší sloupec (MOS čisté)
tuto hodnotu pro nezašuměný přenos. V předposledním sloupci (MOS) je poté
průměrná hodnota zašuměného i nezašuměného přenosu pro kodér. Tuto hodnotu
srovnávám s hodnotami, které uvádím z cizího zdroje, ostatní jsou pro přehlednost.
Odchylky mých hodnot a cizích hodnot mohou být vysvětleny tím, že ve zdrojích
nejsou popsány přesné podmínky (např. SNR), proto se některé cizí hodnoty blíží
mým hodnotám bez šumu a jiné průměrným. Vliv také mohl mít jazyk, ve kterém
testy probíhaly (viz. Úvod). Výrazně se liší jen kodér MELPe, neboť zdroj uvádí tuto
hodnotu při absolutním tichu. Tento zdroj též uvádí hodnotu MOS pro MELPe
v prostředí bojiště, kde by dosáhl 2,6. Toto srovnání hodnot pro nás není závazné ani
ovlivňující, pouze nám má přiblížit, zda někde např. neděláme chybu a nedostáváme
scestné hodnoty, což Tab. 7 neprokazuje, naopak věřím tomu, že v roce 2008 byl
experiment dobře připraven. Nejlépe hodnoceným byl kodér G.726, po něm G.729.
Kodér GSM FR se k mému překvapení umístil až třetí ze čtyř. Pokud však nebyl
zašuměn, je hodnota MOS 3,469 vypovídající. Vycházím z toho, že většina
respondentů se při přenosu hovoru nejčastěji setkává právě s tímto kodérem a ostatní
tedy vztahují k němu, který je takovým „průměrem“.
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6.1.2.2 Porovnání kodeků
Pro zhodnocení, která kombinace kodérů byla nejlepší, přikládám zmíněnou
Tab. 8.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

čistý
MOS
4,500
2,271
1,438
2,885
3,573
3,760
4,146
3,740
3,250
1,979
3,469
3,979
3,510
3,010
2,427
2,354

kodér/kombinace
TETRA (G.726) (N1)
MELPe (STANAG 4591) (N2)
N1-N2
N2-N1
N1-GSM(06.10-FR)
GSM-N1
N1-G729
G729-N1
N2-G729-N1
N1-G729-N2
GSM
G729
N2-G729
N2-GSM
G729-N2
GSM-N2

šum
MOS
3,042
1,073
1,250
1,229
2,771
2,740
2,906
2,552
1,625
1,510
2,052
2,396
1,406
1,313
1,344
1,229

prům.
MOS
3,771
1,672
1,344
2,057
3,172
3,250
3,526
3,146
2,438
1,745
2,760
3,188
2,458
2,161
1,885
1,792

rozdíl
1,458
1,198
0,188
1,656
0,802
1,021
1,240
1,188
1,625
0,469
1,417
1,583
2,104
1,698
1,083
1,125

Tab. 8: Výsledky MOS pro kombinace kodérů použitých při testování.
Z dat vložených do Tab. 8 jsem zjistil, která kombinace kodérů byla nejlépe
vnímána, a která nejhůře. Nejprve však popíši rozdíl ve vnímání mezi vzorkem se
šumem a bez šumu. Průměrný rozdíl MOS mezi vzorky se šumem a bez šumu je
1,241. Rozptyl tohoto rozdílu je od 0,188 do 2,104. Nedošlo ani k žádné anomálii,
kdy by hodnota MOS pro danou kombinaci kodérů byla vyšší pro zašuměný vzorek
oproti čistému. Rozdíl tedy poukazuje, jak moc jsou kodéry a jejich kombinace
odolné vůči šumu. Nejodolnější kombinací kodérů vůči šumu označuji kombinaci
číslo 5, G.726 + GSM. Tato volba zohledňuje i průměrnou hodnotu MOS, protože
zbylé kombinace kodérů s nižším rozdílem dosahují na stupnici vnímání kvality
přenosu hlasu velmi nepříznivých hodnot. Nejlepším kodérem z hlediska MOS je
kodér G.726 (TETRA), který používají např. jednotky integrovaného zdravotnického
systému. Nejhorších výsledků dosahovaly kombinace kodérů s MELPe.
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6.2 Vývoj trendu v hodnocení vnímání kvality přenosu hlasu
V předchozí kapitole jsem učinil závěr, že je tu v souladu s očekáváním
skutečně klesající trend ve vývoji vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české
populace v letech 2008 – 2012 (klesající trend chápeme ne v kontextu horšího
smyslového vnímání, že by lidé ztráceli schopnost vnímat, ale že stejná kvalita
vzorku se nám s odstupem času jeví horší). Snažil jsem se diskutovat příčiny, které
by tuto skutečnost mohly ovlivňovat a totožný trend bude souviset i s analýzou
vývoje akceptovatelnosti služby v následující kapitole. Avšak na tento vývoj jsem se
chtěl podívat ještě z pohledu struktury hodnocení.

6.2.1 Struktura hodnocení
V grafu (Graf 6) jsem vizualizoval četnost jednotlivých známek ze stupnice
MOS, které respondenti udělovali při tomto testu vnímání kvality přenosu hlasu.
K tomu jsem přidal data z minulých let, abych viděl meziroční srovnání a mohl tak
analyzovat vývoj hodnocení z tohoto pohledu.

40,00%
četnost

30,00%
20,00%

2008

10,00%
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2012

0,00%
1

2

3

4

5

MOS

Graf 6: Vývoj struktury hodnocení vnímání kvality přenosu hlasu.

Z grafu je možno vyčíst, že meziročně přibývá hodnocení známkou 1, která je
definována jako nejhorší kvalita (bad). Od roku 2008 do roku 2012 se jedná o 6,64%
nárust. Stejně tak je na tom známka 2, která označuje kvalitu podprůměrnou (poor) a
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nárust od roku 2008 činí 4,3%. Naopak četnost známky 3 (fair), která značí průměr,
klesla mezi zmíněnými čtyřmi roky o 3,56% a známky 4 (good), popisující
nadprůměr, o 3,21%. U známky 5 (excellent), která popisuje výbornou kvalitu, na
které, z hlediska vnímání, není potřeba prakticky nic zlepšovat, je tu sice pokles
v roce 2012 vůči roku 2008 o 4,19%, ale vůči roku 2010 mírný nárust o 1,33%.
Celkově se tedy dá říci, že za 4 roky přibylo známek podprůměrných na úkor
průměrných a nadprůměrných. Překvapením pro mě je zjištění, že je výkyv u
známky 3 podobný, jako u ostatních. Očekával jsem, že se četnost této hodnoty bude
mezi lety vychylovat pouze nepatrně a známky se budou přelévat pouze mezi
nadprůměrnou a podprůměrnou kvalitou vnímání přenosu hlasu, v roce 2010 tomu
tak dokonce bylo. Předpokládal jsem, že lidé budou mít nějaký průměrný standard a
okolo něho budou hodnotit ostatní vzorky. Odliv četnosti z hodnoty 3 může značit
skutečnost, že celkový očekávaný (tedy i skutečný) standard se zvýšil, nebo jsou
respondenti kritičtější než dříve a více projevují svůj názor. Souvisí to i s
testováním akceptovatelnosti služby, kdy takováto struktura může naznačit i změny
chování spotřební společnosti. Náplní této práce ale nemá být socio-ekonomická
analýza, proto se o tom zmíním v kapitole jen velmi krátce. Tato teorie však stojí za
úvahu.

6.3 Analýza hodnocení kvality z pohledu vlivu pohlaví
Velký důraz jsem se rozhodl dbát na analýzu vlivu pohlaví na výsledky
hodnocení kvality přenosu hlasu a to jak u posluchačů, tak u mluvčích. Vycházel
jsem z předpokladu, že by mohl existovat vliv toho, že různá pohlaví (mluvčí –
posluchač) se mohou vnímat příjemněji (sexuální hledisko), případně naopak
(hledisko zvyku). Bohužel ve výběrových vzorcích v letech 2008 a 2010 se objevila
pouze jedna respondentka, a proto nemáme meziroční srovnání. V mých letošních
datech už je výběrový vzorek poměrně vyvážený a tak bylo možné se těmito
hypotézami zabývat.
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6.3.1 Vliv pohlaví mluvčích
Vzhledem k domněnkám, jsem se nejdříve zaměřil na variantu, jak moc
ovlivňuje pohlaví mluvčí osoby výsledek hodnocení. Jak znázorňuje Obr. 30, pohlaví
mluvčího má podle směrnice P.830 prokázaný vliv na MOS při různých hladinách
hlasitosti. Pokud bychom tedy respondentům pouštěli mluvčí obou pohlaví a přitom
měnili postupně hlasitost, dostali bychom na různých úrovních lišící se MOS právě
podle charakteru křivky na Obr. 30. To ale nebylo mým zájmem zkoumání ani
dokazování v tomto testu. My jsme zvolili hladinu hlasitosti odpovídající oblasti
průsečíku obou křivek, což dokazují získaná data, která z dvou mluvčích mužských a
dvou ženských, vyšla v celkovém hodnocení v pořadí muž – žena –muž –žena. To,
že nebyly oba hlasy jednoho pohlaví před oběma druhého, dokazuje mj. právě
vhodně zvolenou úroveň hlasitosti (vše díky přesnému postupu dle P.800). Tab. 9
zobrazuje výsledky průměrného hodnocení MOS pro jednotlivé mluvčí.

hlas

Prům.
celk.

p. bez
šumu

p. se
šumem

známka

Relativní
rozdíl
[%]

muž 1

2,637

3,182

2,091

7,910

-

52,740

žena 1

2,336

2,883

1,789

7,008

11,5

46,720

muž 2

2,508

3,010

2,005

7,523

5

50,160

žena 2

2,611

3,497

1,724

7,832

1

52,220

Absolutní
hodnocení [%]

Tab. 9: MOS jednotlivých mluvčích.

Tab. 8 ukazuje, že nejlépe v hodnocení dopadl mluvčí muž 1, po něm žena 2,
následně muž 2 a žena 1. Toto hodnocení jsem provedl několika způsoby. Druhý
sloupec Tab. 9 (prům. celk.) popisuje průměrnou hodnotu MOS, kterou dostal mluvčí
od všech respondentů při kódování všemi kodeky včetně šumu i bez něj. Třetí a
čtvrtý sloupec jsou tyto průměry rozdělené dle vzorků se šumem a bez šumu.
Sloupec známka je absolutní součet průměrů a zohledňuje skutečnost, že některý
mluvčí dopadl lépe při šumu a jiný v celkovém průměru. Známka je pak kritériem
pro relativní hodnocení jednotlivých mluvčích mezi sebou, což zobrazuje sloupec
předposlední (relativní rozdíl), který popisuje o kolik % je průměrné MOS daného
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mluvčího ze všech tří průměrů horší, než mluvčího nejlepšího. Hlavním kritériem je
ale poslední sloupec, který udává absolutní hodnocení, jež nám říká, kolik % získal
daný mluvčí z nejvyššího možného hodnocení (5). Při zkoumání výsledku tak
potvrzujeme skutečnost, že pohlaví mluvčího v mém testu nemělo vliv na výsledný
MOS, neboť se mezi sebou liší průměrná hodnota nepatrně. Jedinou výjimkou je hlas
ženy (f1, žena 1), na který si stěžovali posluchači v dotaznících, předpokládám však,
že tato výjimka je spíše úletem, než potvrzující pravidlo. Důvodem může být i
nešťastně zvolená věta, neboť každý z mluvčích povídal jinou a její větná a
slovotvorná skladba (počet sykavek, pořadí hlásek, tvrdé samohlásky…) mohly mít
tento důsledek, což nejsem schopen v této práci ani posoudit, ani analyzovat,
poukazuji však na tuto skutečnost.

6.3.2 Vliv pohlaví respondentů
Dalším zkoumaným jevem bylo pohlaví respondentů. Nejprve jsem udělal
průměrnou hodnotu MOS pro každý kodek a poté průměrnou hodnotu MOS
mužských respondentů a ženských respondentů zvlášť, stejným postupem pro každý
kodek. Následně jsem srovnával jednotlivé hodnoty pro každý kodek mezi sebou
z hlediska pohlaví a zjistil jsem překvapující závěr. Přestože by platilo více mužů,
než žen (viz kapitola 7.1.4), v hodnocení vnímání kvality přenosu hlasu jsou ženy
jednoznačně benevolentnější než muži. Ženy v 69,53% případech hodnotily kodek
lépe (vyšším MOS), než muži (ti jen ve zbylých 24,22%). Tuto skutečnost dokládá i
Graf 7.
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Graf 7: Rozdíl MOS mezi mužskými a ženskými respondenty.
V tomto ohledu bylo ještě dobrou myšlenkou se podívat na to, zdali jsou
ženy, či muži citlivější na šum ve vzorku. Tento průzkum zobrazuje Tab. 10.

vzorek

průměr

p. ženy

p. muži

abs. Hodnocení [%]

šum

1,902

1,965

1,865

2,01

čistý

3,143

3,332

3,030

6,03

Tab. 10: MOS v závislosti na pohlaví respondentů a šumu.

V Tab. 10 sloupec průměr ukazuje celkovou průměrnou hodnotu MOS pro
všechny kodéry v závislosti zda je přítomen šum (první řádek), či nikoliv (druhý
řádek). Další sloupce ukazují tutéž hodnotu, avšak v rozdílu pohlaví, a poslední
sloupec udává opět jakési absolutní hodnocení. Toto absolutní hodnocení vyjadřuje
rozdíl mezi mužským a ženským průměrem v % z možného nejlepšího hodnocení
(5). Tab. 10 nejen, že potvrzuje benevolentnější požadavky žen na kvalitu přenosu
hlasu, ale jelikož je tento rozdíl v % při šumu trojnásobný, ukazuje i vyšší citlivost
žen na šum. Rozdíly jsou pouze v řádu jednotek %, takže se zdají marginální,
nicméně vzhledem k předchozímu zjištění, že ženy hodnotily lépe téměř 70%
vzorků, se dá tvrdit tento závěr.
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6.3.3 Vzájemný vliv pohlaví mluvčích a respondentů
Nejzvědavější, při zkoumání vlivu pohlaví na výsledný MOS, jsem byl právě
v případě, kdy se ovlivňují pohlaví na straně mluvčího a respondenta navzájem.
Očekával jsem, že určitě najdu rozdíl mezi tím, jak se vnímají stejná pohlaví a jak
různá, jen jsem nevěděl, zda převáží přirozený sexuální potenciál, či klid pramenící
z hlasu, na který je respondent díky svému pohlaví zvyklý. Pro zjištění této
skutečnosti jsem postupoval obdobně, jako v předchozím odstavci a výsledek zapsal
do Tab. 11.

vzorek
muž1 (1)
muž 2 (3)
žena 1 (2)
žena 2 (4)

prům.
2,637
2,508
2,336
2,611

ženy
2,771
2,608
2,389
2,826

muži
2,556
2,448
2,304
2,481

abs. Hodnocení [%]
4,29
3,19
1,69
6,90

Tab. 11: MOS v závislosti na pohlaví mluvčích a pohlaví respondentů.

Tab. 11 opět potvrzuje předchozí tvrzení, že ženy hodnotí kvalitu přenosu
hlasu mírněji než muži a zároveň naskýtá další zajímavou skutečnost. Muži nejlépe
hodnotili hlas muž 1 a ženy hlas žena 2. Na druhém místě pro ně pak byl zástupce
druhého pohlaví, avšak s pouhým odstupem mírně nad 1% absolutního hodnocení.
Tento rozdíl odpovídající necelé jedné desetině v celkovém průměru MOS je
poměrně marginální, nicméně je stále vyšší, než konfidenční interval, který
v přepočtu na absolutní hodnocení odpovídá 0,88%. Přesto je tento fakt spíše
zajímavým, než signifikantním, neboť se pohybujeme na velmi malém rozdílu.
Společné je oběma pohlavím hodnocení vzorku žena 1 (f1), kde se průměrné MOS
hodnocení mužů i žen nejvíce blíží. Jedná se o onen již zmíněný vzorek, jehož
příčinu nedovedu vysvětlit. Rozdíly mezi průměrnými hodnotami mužského a
ženského MOS vůči mluvčím jsou v souladu s předchozími, ale vzhledem k
nestálosti mezi nimi není žádný prokazatelný vztah.
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6.3.4 Interpretace výsledků
Analýza vnímání kvality přenosu hlasu v závislosti na pohlaví tedy prokázala
skutečnost, že ženy jsou v hodnocení celkově mírnější, ač by jich za nevyhovující
službu platilo oproti mužům méně, a zároveň jsou citlivější na šum. Tuto skutečnost
si vysvětluji jejich podivným smyslem pro realitu a hospodářským citem. Analýza
však neprokázala souvislost hodnocení respondenty v závislosti na pohlaví mluvčího,
ani na pohlaví mluvčích a respondentů mezi sebou. Pokud bychom se při testování
chtěli zaměřit na zkoumání právě těchto skutečností, museli bychom použít
v souladu s P.830 (kapitola 3.2.1.2) vyšší počet mluvčích. Poměrně klíčový vliv
mohla sehrát i volba jednotlivých vět, které se pro každého mluvčího liší. Větná
skladba mohla mít vliv na hodnocení MOS, neboť pokud věta obsahovala např. více
sykavek, mohla se zdát posluchači méně příjemná. Rozumným řešením bych shledal
variantu se dvěma větami a čtyřmi mluvčími, věta 1 – f1, m1, věta 2 f2, m2. Použít
pouze jednu větu pro všechny by bylo nešťastné vůči respondentům, určité hledané
rozdíly by v monotónnosti testu mohly zaniknout.
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7

ANALÝZA AKCEPTOVATELNOSTI SLUŽBY
Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3, druhou částí experimentu je výzkum

vývoje akceptovatelnosti služby české populace v letech 2008 až 2012. Základní
otázkou je, za co jsou lidi ještě ochotni zaplatit (akceptovat) a za co už ne.
Poslechová sada vzorků se skládala z totožných kombinací kodeků, jako testovací
sada první části experimentu. Respondenti si vzorek poslechli a podle stupnice (Tab.
6) ohodnotili, jak se jim služba líbí a pokud chtějí platit. Výsledným ukazatelem byl
AL, což je obdoba MOS.

7.1 Analýza vývoje hodnocení akceptovatelnosti služby
7.1.1 Absolutní hodnocení
Prvním výsledným ukazatelem jsem si zvolil procentuální hodnotu, kolik
respondentů by platilo a její meziroční srovnání, které mělo odhalit trend. Tuto
hodnotu jsem získal tak, že jsem ze získaných dat z jednotlivých let pro každou
kombinaci kodeků spočítal relativní četnosti hodnocení A, B a C. Pro každou
kombinaci jsem tak součtem A+B získal hodnotu vyjadřující relativní četnost
zástupců ochotných platit za danou službu s jmenovaným/i kodekem/ky. Poté jsem
pro každý rok zvlášť provedl součet těchto relativních četností všech kombinací a
vypočítal aritmetický průměr. Tímto postupem jsem získal hodnotu, která vyjadřuje
celkový podíl respondentů ochotných zaplatit, z celkového výběrového souboru.
Srovnání těchto hodnot mezi sebou mělo potvrdit očekávání, že za stejnou službu
jsou respondenti, vzhledem k technologickému vývoji a návykem na vyšší standard,
ochotni méně platit. Mělo se tedy potvrdit, že celkový podíl ochotných platit ve
výběrovém souboru v daném roce se bude v meziročním srovnání snižovat. Výsledek
prezentují níže uvedená Tab. 12 a grafy.
rok
2008
2010
2012

platilo by
68,39%
62,50%
58,56%

neplatilo by
31,61%
37,50%
41,44%

Tab. 12: Meziroční podíl respondentů v závislosti na ochotě platit za danou službu.
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Z Tab. 12 vyplývá trend, že se každé dva roky sníží počet hodnocení
ochotných platit zhruba o 5%, letos tedy v porovnání s rokem 2008 je za stejné
služby ochotných zaplatit při normálním rozdělení hodnocení o 10% méně
respondentů.

7.1.2 Strukturální hodnocení
Při podrobnějším rozboru výsledků jsem se zaměřil na každý kodek zvlášť,
abych zjistil, zda se jedná o plošnou tendenci, či jsou respondenti citlivější jen na
určitý typ, který je dnes třeba již zastaralý a nahrazený jiným technickým řešením.

četnost

Tento pohled zobrazuje Graf 8.
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Graf 8: Respondenti ochotni platit v meziročním srovnání.

Z Grafu 6 je názorně vidět, jak je úroveň četnosti platících rozvrstvena mezi
jednotlivé kodéry seřazené od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocený (podle
roku 2012). Z dat vyplývá, že za 68,75 % kodérů (22 z 32) by zaplatil v roce 2012
menší podíl respondentů, než v roce 2010 i 2008. Nenastal ani jeden případ, kdy by
respondenti byli ochotni platit ve více případech, než v roce 2008 a jen v šesti
případech (z 32) by zaplatil stejný, nebo mírně vyšší podíl respondentů, než v roce
2010. Z tohoto hlediska se prokázalo mé očekávání, je však potřeba diskutovat nad
skutečnými

příčinami

tohoto

trendu.
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Můžeme

zmínit

statistickou

chybu

(významnost), jejíž úskalí jsem popsal v kapitole 5, ale jsou-li data správná a
reprezentativní, je potřeba se zamyslet nad důvody tohoto poklesu. Tento pokles
kopíruje trend ve vnímání kvality přenosu hlasu, ale zároveň ukazuje určitou
odlišnost v hodnocení. Kolega Hanousek se v předchozích letech v práci [28] snažil
nalézt hranici mezi akceptovatelností služby a vnímáním kvality služby. Mezi roky
2008 a 2010 se podle něj tato hranice mírně posunula, ale nebyl schopen tuto
skutečnost statisticky potvrdit. Vzhledem ke struktuře vývoje subjektivního vnímání
kvality přenosu hlasu (viz Graf 6), kdy by se dalo ze získaných dat říci, že
respondenti se začínají více vyjadřovat a zajímat a upouští tak z hodnocení MOS
odpovídající 3, které bych mohl též interpretovat jako „nevím, nemám názor, je to
průměr“, a naopak mají názor, který více opravdu hodnotí, zda je kvalita dobrá nebo
špatná. Tento vývoj evokuje možnost, že se nemusí měnit hranice mezi kvalitou a
akceptovatelností lineárně, ale naopak toto rozhodování ovlivňují další vlivy, kdy
respondenti jakoby „zrají“. Příčiny klesajícího trendu akceptovatelnosti služby tedy
spatřuji nejen v technologickém vývoji, což byl základní předpoklad, ale s celkovým
vývojem konzumní společnosti a jejího chování na trhu. Skutečnost, že chce platit
menší podíl respondentů, nemusí vyjadřovat jen vyšší nároky vzhledem
k technologickým možnostem, ale také vyšší legislativní vzdělanost nebo platební
kázeň. Lidé se zkrátka vyvíjí a díky rostoucí konkurenci si mohou dovolit za službu,
kterou by dříve akceptovali, odmítnout platit. Jsou také neustále vzdělanější ve
službách a zjišťují, kdy a jak mohou službu odmítnout a procitají z letargie, kdy sice
nebyli spokojeni, ale platili (což dokazuje klesající trend v hodnocení B), k čemuž
může přispívat i ekonomická krize.

7.1.3 Hodnocení vývoje
Z pohledu v pokračování vůči publikovanému vědeckému článku [27], jsem
navázal na grafické vyjádření akceptovatelnosti služby. K již zpracovaným
výsledkům z předchozích let jsem přidal mé výsledky z roku 2012.
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Graf 9: Subjektivní hodnocení akceptovatelnosti služby u vzorků
bez šumu.
Graf 9 zobrazuje jednotlivé kodéry v pořadí tak, jak byly očíslovány, jedná se
však jen o kodéry, které byly bez šumu. Graf 10 poté znázorňuje stejným způsobem
AL při těch vzorcích, ve kterých byl šum. V obou grafech je znázorněna i standardní
chyba (směrodatná odchylka), která pomáhá k interpretaci získaných dat vzhledem
k pravděpodobnosti skutečné hodnoty AL vůči naměřené.
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Graf 10: : Subjektivní hodnocení akceptovatelnosti služby u vzorků
se šumem.
Ze srovnání obou grafů vyplývá to, že respondenti jsou v meziročním
srovnání ochotni méně platit především u těch vzorků, které byly zašuměny, zde se
projevuje trend lineárně. U vzorků čistých není mezi roky 2008 a 2010 určující rozdíl
v ochotě službu akceptovat, ten se projevuje až v roce 2012.
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7.1.4 Interpretace výsledků
Po

každém

dokončeném

experimentu

jsem

ze

zájmu

promluvil

k respondentům a požádal je, aby se vyjádřili k důvodům svého rozhodnutí
z hlediska akceptovatelnosti služby a pokud mají co říci, ať mi to vepíší do
dotazníků. Mým záměrem bylo k těmto rozhodujícím parametrům přihlédnout při
zpracovávání

výsledků

a

pokusit

se

definovat

nejpalčivější

důvody

neakceptovatelnosti služby. Nejčastější odpovědí respondentů bylo, že rozhodující je
šum a srozumitelnost. Pokud vzorku není rozumět, je neakceptovatelný, pokud není
slyšet šum a je mu rozumět, je vyhovující. Většina respondentů v ostatních případech
dávala B, jako průměr, třeba i s nadějí, že by se signál během hovoru zlepšil.
V poznámkách bylo i několik námětů na možný rozdíl ve vnímání mezi mužským a
ženským hlasem a zároveň vnímání mužských a ženských uší, ale také se objevilo
několik stížností na konkrétní hlasový vzorek (mluvčí f1), který namluvila žena a zní:
„Právě oznámili zrušení letu.“ Vzhledem k této skutečnosti jsem byl nucen se na
tuto skutečnost důkladně zaměřit a pokusit se najít, zda mluvčí výrazně oproti kodéru
ovlivňuje

subjektivní

vnímání

kvality přenosu

hlasu

(viz

kapitola

6.3).

V akceptovatelnosti služby získaná data ukázala, že by za stejnou službu platilo
60,42 % mužů, ale jen 55,47% žen.
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8

ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo provést poslechové testy v souladu s metodikou

ITU-T P.800 a testy akceptovatelnosti služby pro zadanou databázi vzorků.
Dosažené výsledky měly být porovnány s výsledky odborných měření kvality
přenosu hlasu, provedených v letech 2008 a 2010, se zaměřením především na
nalezení trendu vývoje vnímání kvality přenosu hlasu a akceptovatelnosti služby,
včetně diskuze nad statistickou významností vyvozených závěrů.
Poslechové testy, které jsem v roce 2012 provedl, potvrdily očekávaný
sestupný trend vývoje v případě vnímání kvality přenosu hlasu i akceptovatelnosti
služby. V období mezi roky 2008 a 2012 klesla průměrná hodnota MOS o 0,3 a
průměrná hodnota AL o 0,13. Míra poklesu vzhledem k rozdílným stupnicím MOS a
AL je u vnímání kvality 5,84% a u akceptovatelnosti služby 4,30%. Počet
respondentů ochotných zaplatit za stejnou službu klesl mezi lety 2008 a 2012 o 10%.
V praxi to znamená, že respondenti s odstupem času hodnotí stejné vzorky jako
méně kvalitní (možné příčiny popisuji v kapitole 6.2). Klesající trend v dvouleté
posloupnosti sběru dat je z hlediska akceptovatelnosti služby lineární, v případě
vnímání kvality přenosu hlasu je průběh klesajícího trendu nekonstantní. Problém
spatřuji v nevhodně zvoleném parametru periody testování, která se ukázala jako
krátká a trend vývoje vnímání kvality se v odstupu dvou let nestihne projevit do té
míry, aby z něho mohly být vyvozené podrobnější závěry (viz. kapitola 6.1.2).
Vzhledem k dosaženým výsledkům předpokládám podobně pokračující trend vývoje,
který v roce 2014 potvrdí i lineární průběh poklesu ve vnímání kvality přenosu hlasu.
Z hlediska statistické významnosti měl největší vliv výběrový soubor
populace. V porovnání s předchozími lety jsem velikost výběrového souboru
zdvojnásobil a zvýšil jeho reprezentativnost (viz. kapitola 5.1.1). Ve výběrovém
souboru bylo 24 respondentů, kteří hodnotili celkem 256 vzorků, což znamenalo
6144 datových hodnot. Vzhledem k počtu datových hodnot je statistická významnost
uvnitř výběrového souboru signifikantní. Při vztažení vůči české populaci je
výběrový soubor marginální, zahrnuje pouhé 2 tisíciny promile obyvatel, avšak při
správně zvoleném výběrovém souboru můžeme dosáhnout statisticky významných a
věrohodných výsledků. Velikost výběrového souboru byla ovlivněna především
finanční stránkou. Pro příští testování bych doporučil investovat do vyššího počtu
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respondentů na úkor délky testované periody a dbal na kvalitu a konstantnost
výběrových souborů. Výběrový soubor v roce 2012 považuji za statisticky
významný, výběrové soubory z předchozích let ne.
Z analýzy výsledků jsem také stanovil pořadí jednotlivých kodérů a jejich
kombinací z pohledu hodnocení MOS (Tab. 8). Tento žebříček může pomoci např.
konstruktérům při technickém řešení komunikační sítě.
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SEZNAM VELIČIN, SYMBOLŮ A ZKRATEK
ACELP

Algebraic Code Excited Linear Prediction

ACR

Absolute Category Rating

ADM

Adaptive Delta Modulation

ADPCM

Adaptive Differential Pulse Code Modulation

AL

Acceptabillity Level

APC

Adaptive Predictive Coding

ATC

Adaptive Transform Coding

AuC

Authentication Centre

BSC

Base Station Controller

BTS

Base Transceiver Station

CCR

Comparison Category Rating

CDMA

Code Division Multiple Access

CELP

Code-excited Linear Prediction

CRC

Cyclic Redundancy Check

CS-ACELP

Conjugate-structure Algebraic Code Excited Linear Prediction

dBA

A-weighted Decibels

DCR

Degradation Category Rating

DCT

Discrete cosine transform

DFT

Discrete Fourier transform

DM

Delta Modulation

DMO

Direct Mode Operation

DPCM

Differential Pulse-Code Modulation
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DSP

Digital Signal Procesor

EIR

Equipment Identity Register

FR

Full Rate

GSM

Global System for Mobile Communication

HLR

Home Location Register

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data

IEC

International Electrotechnical Commision

IIR

Infinite Impulse Response

IP

Internet Protocol

IRS

Intermediate Reference System

ISDN

Integrated Services Digital Network

ISO

International Organization for Standardization

ITU

International Telecommunication Union

LD – CELP

Low-Delay Code Excited Linear Prediction

LPC

Linear Predicitive Coding

LSP

Linear Spectral Pairs

LTP

Long Term Prediction

MELP

Mixed Excitation Linear Prediction

MESAQIN

Measurment of Speech, Audio and Video Quality in Networks

MNRU

Modulated Noise Reference Unit

MOS

Mean Opinion Score

MPELPC

Multi Pulse Excited Linear Predictive Coding

MSC

Mobile Services Switching Centre
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NBVC

Narrow Band Voice Coder

Obr.

Obrázek

OM-LSA

Optimaly Modified Log Spectral Amplitude

PCM

Pulse Coded Modulation

PSTN

Public Switched Telephone Network

QoS

Quality of Service

RELP

Residual-excited linear prediction

RPE

Regular Pulse Excitation

SBC

Sub-Band Coding

SNR

Signal-to-Noise Ratio

SS7

Signalizační systém č.7

STANAG (NATO) Standardization Agreement
Tab.

Tabulka

TCP

Transmission Control Protocol

TDMA

Time Division Multiple Access

TETRA

Terrestrial Trunked Radio

TMO

Trunk Mode Operation

TRAU

Transcoder and Rate Adaptation Unit

UDP

User Datagram Protocol

VAD

Voice Activity Detection

VLR

Visitor Location Register

VoIP

Voice over Internet Protocol

WTSC

World Telecomunication Standardization Conference
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A PŘÍLOHY
A.1 Dotazníky
V příloze přikládám fotografie dvou dotazníků použitých při testování.

Obr. A.1: Vyplňovací formulář pro test vnímání kvality
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Obr. A.2: Vyplňovací formulář pro test akceptovatelnosti služby
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A.2 Obsah přiloženého CD
Přiložené CD obsahuje mou diplomovou práci v elektronické podobě ve
formátu pdf. Samotných 48 vyplněných dotazníků do příloh práce nepřikládám,
ukládám je na 12 měsíců do domácí knihovny, pokud bych byl požádán o jejich
ověření. Veškerá data z nich, jsou vloženy do Excelu v elektronické příloze. Tento
dokument xls. téže obsahuje kompletní zpracování a analýzu získaných dat, které
v diplomové práci prezentuji. Jednotlivé operace jsou pod hlavičkou tohoto souboru
uloženy v jednotlivých listech.

A.2.1 Obsah dokumentu xls
Zde přikládám výčet jednotlivých listů v xls. souboru i se stručným popisem
jejich obsahu.
[1] 2008 I: Data pro test vnímání kvality získaná v roce 2008.
[2] 2008 II: Data pro test akceptovatelnosti služby získaná v roce 2008.
[3] 2010 I: Data pro test vnímání kvality získaná v roce 2010.
[4] 2010 II: Data pro test akceptovatelnosti služby získaná v roce 2010.
[5] 2012 I: Data pro test vnímání kvality, která jsem získal v roce 2012.
[6] 2012 II: Data pro test akceptovatelnosti služby, která jsem získal v roce 2012.
[7] Popis: Popis jednotlivých vzorků posloupností kodérů, jejich kombinací, šumem
a mluvčími.
[8] 2012 1 seřazené: Data pro test vnímání kvality získaná v roce 2012, seřazená
podle kodérů a zpracovaná (průměr kodérů, četnosti, modus apod.).
[9] 2012 2 seřazené: Data pro test akceptovatelnosti služby získaná v roce 2012,
seřazená podle kodérů a zpracovaná (průměr kodérů, četnosti, modus apod.).
[10] Průměr kodérů 2008 – 2012: Data z let 2008 - 2012 zpracovaná metodikou
podle článku [27], grafy.
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[11] Srovnání počtu hodnot: Struktura hodnocení. Absolutní a relativní četnosti
hodnocení MOS u jednotlivých vzorků. Analýza vnímání z hlediska pohlaví a
šumu, grafy.
[12] Relativní četnost 2008 – 2012: Analýza struktury MOS a AL, grafy.
[13] Hypotéza: Výpočty určené pro testování hypotézy.
[14] Mluvčí: Analýza vlivu pohlaví mluvčích a respondentů navzájem.
[14] Extrémy 1: Analýza extrémních respondentů.
[15] Extrémy 2: Analýza statistického rozdělení MOS, grafy.
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