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Školitel: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Ing. Jan Rozhon

Model pro prediktivní určování kvality hovoru jako kritéria pro
hodnocení výkonnosti SIP řešení

A

Tato dizertační práce se zabývámožnostmi odhadu kvality hovoru v IP sítích pouze na zákla-
di informací zjistitelných z hlaviček jednotlivých přenosových protokolů doplniných o miření
proveditelná v reálném čase. Výsledkemdizertační práce je obecni použitelnýmodel implemen-
tující neintrusivnímetodiku pro odhad kvality hovoru, který zlepšuje a zpřesňuje doposud vyu-
žívané metody a který najde využití v oblasti výkonnostního testování hovorové infrastruktury
na bázi protokolů IP a SIP. Zároveň je tento model využitelný i v široké škále monitorovacích
systémů, čímž poskytovatelům hlasových služeb umožní zohlednit hodnotu kvality hovoru a
včasni tak reagovat na její zhoršení například úpravou smirování. Čtenář této práce je seznámen
s jednotlivými parametry ovlivňujícími kvalitu hovoru a je mu představen návrh modelu zalo-
ženého na neuronových sítích a umožňujícího odhad kvality hovoru z detekované ztrátovosti
a jejích charakteristik. Tento model je následni vsazen do komplexnijšího celku vycházejícího
z E-modelu tak, aby bylo možné zachytit i vliv zbylých elementů ovlivňujících kvalitu hovoru.
Navrhovaný systém pro predikci kvality hovoru je pak v rámci rozsáhlé experimentální části
podroben simulacím s různými nastaveními parametrů neuronové síti a po nalezení optimální
konfigurace je fungování predikčního nástroje oviřeno jeho integrací do systému výkonnost-
ního testování vyvinutého autorem této práce. Platnost uvedeného modelu je verifikována pro
dva vybrané kodeky, a to G.711 A-law a SPEEX.
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Mentor: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Ing. Jan Rozhon

Model for Speech Quality Prediction as the Criterion for
Performance Evaluation of the SIP Installation

A

The purpose of this thesis lies with the exploration of possible ways to detect, measure and
estimate the quality of speech in IP networks based exclusively on protocol header information
and real-time measurements. The knowledge uncovered by this exploration is used to form the
basis of a generally usable model, which would implement the non-intrusive methodology for
speech quality estimation. This model is meant to be used in the field of performance testing
and benchmarking of telecommunication infrastructure based on both IP and SIP, where it is
supposed to increase the precision and reliability of the commonly used methods. Moreover,
the general nature of the model allows it to be used in monitoring systems as well, which is
beneficial for the telecommunications service providers, for whom the model opens the way
to proactively react on the speech quality degradation by the service routing modification or
network parameters change. Throughout this thesis, the reader is familiarizedwith the network
parameters affecting the speech quality and is presented with the neural network based model
capable of estimating the speech quality based on the packet loss and its characteristics. This
model is then integrated into the E-model system of estimating the effect of remaining relevant
elements, so that it is possible to quantify the role of time characteristics as well. The model
as the whole is a subject of simulations under various conditions and neural network settings
and when the optimum is found the model is combined with the author-developed system for
performance testing of SIP infrastructure. This way the possible usage of the presented model
is verified. The reliability and accuracy of the model is verified for two selected codecs - G.711
A-law and SPEEX.

K
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Gmin [-] minimální délka sekvence paketu pro přechod z burstu do gapu
Id [-] faktor snížení kvality hovoru vlivem zpoždiní dle standardu G.107
Ie-ef [-] efektivní hodnota faktoru snížení kvality hovoru vlivem použitého zaříze-

ní/kodeku dle standardu G.107
Ie [-] faktor snížení kvality hovoru vlivem použitého zařízení/kodeku dle standar-

du G.107
Is [-] faktor znehodnocení signálu simultánními vlivy dle standardu G.107
J(i) [ms] interarrival jitter paketu i
KBURST [-] počet burstů v jednomRTP toku
KGAP [-] počet gapů v jednomRTP toku
MOSCQE [-] odhadovaná hodnota MOS skóre získaná výpočtem neintrusivní objektivní

metodou se započtením časových charakteristik
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MOSLQO [-] objektivní hodnota MOS skóre získaná poslechovými testy
mT [ms] minimální postřehnutelné zpoždiní dle standardu G.107
NBURST [-] počet paketů v burstu
NGAP [-] počet paketů v gapu
NLOST_IN_BURST [-] počet paketů ztracených v burstu
NLOST [-] počet ztracených nebo zahozených paketů
NSENT [-] počet odeslaných paketů
Pbpl [-] pravdipodobnost ztráty paketu v burstu
pij [-] pravdipodobnost přechodu ze stavu i do stavu j v Markovovi řetizci
Ppl [-] pravdipodobnost ztráty paketu
R [-] R faktor definovaný dle G.107
R0 [-] faktor zohledňující parametry přenosové trasy (např. odstup signálu od šu-

mu) dle standardu G.107.
Rx [ms] čas přijetí x-tého paketu
Sx [ms] čas odeslání x-tého paketu
t’i [s] idealizovaný čas příchodu i-tého paketu v rámci jednoho RTP toku
t0 [s] čas příchodu prvního paketu v rámci jednoho RTP toku
Ta [ms] absolutní jednosmirné zpoždiní dle standardu G.107
wi [-] vektor vah neuronu nebo jedné úrovni neuronové síti
xi [-] vektor vstupů neuronu nebo neuronové síti

xx







1
Úvod

P výkonnostního testování SIP (Session Initiation Protocol) infrastruktury je
velmi aktuální, neboť díky masivnímu rozvoji VoIP (Voice over Internet Protocol) technolo-
gií v průbihu posledních 15 let má VoIP prvek ve své infrastruktuře vitšina organizací. Díky
významné dominanci protokolu SIP v této oblasti se pak povitšinou jedná právi o řešení na
bázi tohoto protokolu. Růst počtu VoIP instalací je dán trendem konvergence hlasových a da-
tových sítí, jehož důvody lze dilit do tří kategorií. Z ekonomického hlediska je konvergovaná
infrastruktura levnijší jak na pořízení, tak na pozdijší správu. Navíc umožňuje snadné rozšíření
o dodatečné služby s minimálními, mnohdy i nulovými dodatečnými náklady. Z pohledu efek-
tivity pak převládá zejména možnost propojení telefonie s dalšími pokročilými službami jako
jsou sdílení událostí v kalendáři, instant messaging, nebomoderovaná konference s možnostmi
sdílení video obsahu a mnoho dalších, čímž lze do značné míry ulehčit kolaboraci lidí a týmů
v různých lokacích. Řada z tichto služeb je pak přímo podporována moderními SIP klienty,
ať už hardwarovými, nebo softwarovými. Pro VoIP pak hovoří i kvalitní systém podpory ať již
zaštítiný korporacemi, které v oblasti internetových komunikací působí, nebo rozsáhlou komu-
nitou, která se utvořila kolem úspišných open-source projektů, jakým je například softwarová
pobočková ústředna Asterisk.

Při návrhu komunikačního řešení je vždy uvažován jak ekonomický aspekt dané operace, tak i
potřeby vmísti, kde bude dané řešení umístino. Výsledkem je pak kompromismezi timito dvi-
ma vstupy. Při samotném nasazování jsou pak zpravidla provádiny integrační testy za účelem
zjištiní, zda dané řešení splňuje parametry, které zadavatel požaduje. Řada testů je pak provádi-
na i v průbihu užívání daných prvků a to v souvislosti s tím, jak se vyvíjejí požadavky zadavatele,
nebo čisti pro monitoring stavu a stability instalovaných prvků. Mnohdy jsou tyto testy pro-
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vádiny za účasti zamistnanců zadavatelské organizace a to v bižném provozu. Každý zjištiný
problém pak může mít významné ekonomické důsledky. Aby bylo možné tyto problematické
momenty zcela odstranit, byly vytvořeny systémy pro automatické výkonnostní testování SIP
infrastruktury, z nichž jeden je vyvíjen autorem. Tyto systémy umožňují zjistit, zda konkrét-
ní případy výminy SIP signalizace fungují, jak mají, stejni jako oviřit, zda daná infrastruktura
zvládne určené zatížení. Z pohledu SIP signalizace tedy lze určit, zda daný systém vyhovuje,
nebo nikoliv. Nicméni v oblasti telekomunikací je klíčové hodnocení kvality služby lidskými
mluvčími a posluchači a jejich subjektivní pocit komfortu při konverzaci, který je ovlivnin au-
tentičností a srozumitelností daného zvukového/multimediálního přenosu. Ačkoliv je možné
na kvalitu hovoru usuzovat i čisti na základi SIP zpráv - vysoké latence při výmini zpráv jsou
zcela jisti korelovány se subjektivním zhoršením posouzení kvality hovoru - pro přesnijší ur-
čení kvality daného hovoru je potřeba využít nikterou z dostupných metod pro její určování.
Ať je zvolena metoda subjektivní nebo objektivní, vždy jsme schopni získat povidomí o kvali-
ti hovoru až po jeho uskutečniní, čímž přicházíme o možnost reagovat na zhoršenou kvalitu
modifikací parametrů síti.

Kvalita hovoru při přenosu signálu prostřednictvím IP síti je ovlivnina zejména klíčovými
parametry síti, jako je ztrátovost, zpoždiní nebo jeho variabilita, neboli jitter. Tyto parametry
je možné získávat ze síti v libovolném okamžiku, a to i přímo při hovoru. Vyjdeme-li z premisy,
že přenášený signál lze statisticky popsat na základi znalosti jazyka, případni i pohlaví mluvčí-
ho, pak lze výslednou kvalitu hovoru definovat jako funkci dříve zmíniných prominných. Je-
likož se samozřejmi nejedná o triviální funkci, není možné ji popsat jednoduchým předpisem.
Nicméni je možné ji namodelovat prostřednictvím neuronových sítí, popřípadi algoritmů z
nich vycházejících. Nalezení modelu, který by byl schopen na základi parametrů síti a případni
i jazykové informace predikovat kvalitu hovoru v dané síti, by umožnilo využít pokročilých sí-
ťových funkcionalit promodifikaci kvality službyQoS (Quality of Service) a díky tomu vylepšit
subjektivní vnímání hovoru vyjádřené zlepšením jeho kvalitativních parametrů. Zároveň je ten-
to model využitelný pro kontinuální predikci kvality hovoru v průbihu zátižových testů, čímž
dojde k výraznému zefektivniní testování a k získání informace o kvaliti hovoru i v případi, kdy
je to výpočetni náročné zejména kvůli obrovskýmobjemůmdat, nebo prakticky nemožné kvůli
problematičnosti sestavení nového spojení.

Nalezení takovéhomodelu, jakož i určení odchylky oproti existujícím algoritmůmpro objek-
tivní určování kvality hovoru, je cílem této dizertační práce. Čtenář této práce je tedy seznámen
se základními technologiemi klíčovými pro přenos hovoru a jeho ohodnocení z pohledu vní-
mané kvality. Úvodní kapitoly, ačkoliv poskytují nezbytné minimum znalostí potřebných pro
pochopení této práce, rozhodni nejsou koncipovány jako souhrnný přehled veškerých nástro-
jů, procesů a technologií, které jsou při sestavování, udržování a rozpadu hovorového spojení
využívány, nebo které slouží k ohodnocení kvality hovoru. Z tohoto důvodu je vhodné, aby
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čtenář mil již o dané problematice povidomí a to zejména pro úplné pochopení nikterých dů-
ležitých aspektů VoIP komunikace (např. signalizace), kterým vzhledem k zamiření této práce
není vinován dostatečný prostor.

Po úvodních technologicky orientovaných kapitolách je čtenář seznámen se stavem zkouma-
né oblasti, jakož i trendy, které se v oblasti odhadu kvality hovoru objevují. V rámci tohoto
seznámení jsou prezentovány i nikteré dílčí výsledky videckých týmů, aby bylomožné autorem
dosažené výsledky porovnat s aktuálni existujícími přístupy a jimi dosažitelnými výsledky.

Po definici cílů této práce se pozornost zamiřuje zejména na popis metodiky, která tvořila
ideovou a implementační základnu pro tvorbu této práce a to jak z pohledu přístupu k simu-
lacím a miřením, tak i z perspektivy vyhodnocení dosažených výsledků. Prezentováno je jak
autorem vyvinuté a nasazené simulační prostředí, tak i nástroje vyvinuté s cílem rychlé a au-
tomatické analýzy simulovaných dat, na základi kterých je následni vytvořen model schopný
mapovat vliv ztrátovosti a jejích charakteristik na kvalitu hovoru.

Pro ucelené vyhodnocení kvality hovoru však ztrátovost, ačkoliv je její vliv nejznatelnijší, ne-
stačí, proto je navržený model po fázi testování a optimalizace zahrnující zkoumání vlivu řady
dílčích parametrů zasazen do komplexnijšího celku vycházejícího z E-modelu tak, aby bylomož-
no zahrnout do odhadu kvality hovoru pro uživatele důležitý parametr zpoždiní a dosáhnout
tak z praktického hlediska co nejrelevantnijších dat pro rozhodování o charakteru a povaze tes-
tovaného nebo monitorovaného systému.

Závirečné vyhodnocení a oviření navrženého a popisovaného modelu je založeno na jeho
integraci do stávajícího systému pro výkonnostní testování, který je využit v ukázkovém testu,
jenž má za cíl ukázat, zda je možno dané dva systémy nasadit společni a zda v této práci popiso-
vaný model může přinést informace, které jsou dosavadnímu nástroji skryty a které mohou do
značné míry ovlivnit celkové zhodnocení kvalitativních parametrů testované infrastruktury.
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2
Voice over IP

V I P je obecný koncept přenosu hlasu (nebo obecnijimultimé-
dií) přes datové síti, kterým díky historickému vývoji jednoznačni dominují síti na bázi proto-
kolu IP. Za vývojem a pozdijším masivním rozvojem technologií spojených s VoIP stojí snaha
redukovat pořizovací a správní náklady spojené s provozem dvou separátních infrastruktur -
hlasové a datové, stejni jako rozvoj dopňkových služeb (Instant Messaging, Presence, ...).

Technologicky stojí VoIP na dvou skupinách protokolů doplniných o algoritmy pro zpraco-
vání multimédií (kodeky). První skupina, skupina přenosových protokolů, jejímž představite-
lem je protokol RTP (Real-Time Transport Protocol), má za úkol přenášet užitečná multime-
diální data přes síť IP. Užitečná data jsou zakódována prostřednictvím kompresního algoritmu
(kodeku) a následni po částech zabalena doRTP paketů, které k nim přidávají informace nutné
pro detekci ztrát, obnovení původního pořadí a časovou synchronizaci [17].

Druhou skupinu pak definuje její role v sestavování, udržování a rozpadu spojení. V tomto
případi hovoříme o tzv. signalizačních protokolech.

2.1 Př é V IP

Výsadním a de facto jediným všeobecni využívanýmprotokolem této skupiny je protokol RTP,
který do sebe zapouzdřuje užitečná uživatelská data a který se stará o doručení tichto dat do cí-
le ve správném pořadí. Pro zlepšení jeho fungování bývá protokol RTP nasazován ve spojení
s kontrolním protokolem RTCP, který sám o sobi nepřenáší uživatelská data, nýbrž se stará
o výminu kvalitativních informací mezi koncovými stanicemi s cílem umožnit timto stanicím
uzpůsobit parametry přenášeného toku tak, aby bylo v daných podmínkách dosaženo co nej-
lepší kvality hovoru.
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Obrázek 2.1: Skladba hlavičky protokolu RTP [2]. Pole CSRC je nepovinné a je využíváno zejména při
mixování nikolika současných hovorů (konference).

2.1.1 R -T T P

ProtokolRTP je definován v doporučeníRFC 3550 [2], které nahrazuje dřívijší RFC 1889 z roku
1996. Tento protokol z pohledu referenčního modelu OSI lze zařadit na 5., tedy relační vrstvu,
přičemž nejčastiji je využíván s transportním protokolem UDP (User Datagram Protocol) [4],
který mimo jiné doplňuje o možnosti detekce ztráty paketů a časové seřazování paketů.
Protokol RTP, jak ukazuje obr. 2.1, přidává k užitečným datům hlavičku o velikosti 12 B (po-

kud nejsou přítomna pole CSRC [7, 2]), v níž jsou z pohledu této práce významná pole:

• PT - Payload Type má velikost 7 bitů a identifikuje formát přenášených užitečných dat.
Tento identifikátor využívá předem definovaných číselných kódů jednotlivých formátů,
nebo může být definován dynamicky mimo funkcionality RTP.

• Sequence Number - Sekvenční číslo (16 bitů) určující pořadí daného RTP paketu uvnitř
datového toku. Počáteční hodnota je generována náhodni, pro každý další RTP paket je
pak tato hodnota inkrementována o 1. Sekvenční číslo je využíváno také k detekci ztrace-
ných paketů.

• Timestamp - Časová značka (32 bitů) nese informaci o relativním času vzniku každého
daného paketu. Její hodnota i výpočet se liší v závislosti na formátu přenášeného obsa-
hu. Nicméni pro bižné audio přenosy je hodnota časové známky vztažena k vzorkovací
frekvenci, kterou byl přenášený signál navzorkován. Počáteční hodnota by mila být ge-
nerována náhodni (ač se to často nedije) a následni monotónni navyšována pro každý
následující paket tak, aby byl zachycen časový rozestup mezi pakety v dobi jejich vzni-
ku. Časová známka slouží k synchronizaci zdroje a cíle a k detekci a kalkulaci rozptylu
zpoždiní (jitteru).

Detekce ztrát umožňuje přijímací strani jejich vliv na kvalitu omezit využitím mechanismu
PLC (Packet Loss Concealment). Tentomechanismusmůže být inherentni zakomponován do
kodeku (např. Speex) nebo může být realizován přijímací stranou na již dekódovaném audiu.
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Konkrétních implementací je více, základními přístupy však jsou buďto zopakování předcho-
zích vzorků, nebo predikce ztracených vzorků na základi vzorků předcházejících.

Časová synchronizace pak umožňuje přijímací strani přehrávat uživateli přijaté vzorky v přes-
ný časový okamžik vzhledem k počátku RTP toku. K tomu, aby časová synchronizace mohla
být provedena, je však třeba, aby přijímací strana využívala tzv. playout bufer (nikdy taktéž jit-
ter buffer, nebo de-jitter buffer). Playout buffer je pamiť, ve které jsou přijaté pakety pozdrženy
o předemdanou dobu (fixní, nebo variabilní) tak, aby pakety s vitšímnež obvyklým zpoždiním
mohly být také zařazeny do toku přehrávaného uživateli a nedocházelo ke zbytečným ztrátám
paketů přijatých mimo pořadí. Playout buffer však vnáší do přenosového řetizce dodatečné
zpoždiní, proto je volba jeho velikosti vždy otázkou kompromisu. Obvykle je tato velikost sta-
novena v rozmezí 30-60ms pro fixní algoritmus a až 200ms (ve špičce) pro adaptivní algoritmy
playout bufferu [5].

2.1.2 RTP C P

RTPControl protokol (RTCP) je dohledovýmprotokolemdoplňujícímpřenosRTPo výminu
statistických informací ohledni parametrů zpoždiní, ztrát a kvality hovoru/videa. RTCP tedy
nepřenáší žádná uživatelská data [6]. Definici tohoto protokolu lze nalézt v doporučení RFC
3550 [2], nicméni pro tuto práci je klíčové zejména rozšíření RTCP XR (Extended Reports)
definované v doporučení RFC 3611 [3].

RTCP periodicky zasílá pakety všem účastníkům hovoru. V případi, že se strana odesílající
RTCP paket účastní daného hovoru (tj. odesílá své vlastní RTP pakety), pak zasílá zprávy ty-
pu Sender Report (SR). V opačném případi jen jejich jednodušší alternativu Receiver Report
(RR).V tichto zprávách jsou přenášeny statistické informace ohledni aktivního hovoru a rozdíl
mezi nimi spočívá především v údajích o přesném čase (NTPTimestamp [2]) a počtu zaslaných
paketů, které jsou v SR přítomny a v RR chybí. Přesnou strukturu zpráv RTCP SR a RR zob-
razuje obr. 2.2.

Mimo zprávy SR aRRRTCPdefinuje ješti zprávy SDES, BYE aAPP. Tyto zprávy ale nejsou
z pohledu této práce významné a proto nejsou dále rozebírány.

RTCP XR definuje další typ zprávy, a to Extended Report (XR), která je svou strukturou
zpitni kompatibilní s dříve definovanými zprávami SR aRR. Zpráva XR sestává z 8 bytů dlou-
hého identifikátoru shodného s SR aRR, za kterým následuje žádný, nebo více bloků zpráv tzv.
„Report Blocks“ o délce alespoň 4 byty.

Kvalitativní parametry hovoru přenáší blok VoIPmetriky (VoIPMetrics Block). Uvnitř blo-
ku VoIP metriky jsou přenášeny informace o zachycené kvaliti hovoru včetni detailních infor-
mací o distribuci ztrát, úrovni signálu, zpoždiní a aktuálním nastavení playout bufferu. Tyto
informace jsou uloženy v polích, která jsou detailniji popsána níže.
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Obrázek 2.2: Skladba hlavičky protokolu RTCP SR a RR [2].

L R

Osmibitové pole Loss Rate (míra ztrátovosti) vyjadřuje podíl množství ztracených paketů vů-
či počtu paketů očekávaných. Z důvodu omezené bitové délky tohoto pole je výsledek podílu
vynásoben 256 a přenášena je pouze celočíselná část výsledku. Duplikované pakety do výpočtu
zahrnuty nejsou.

D R

DiscardRate (míra zahazování), stejným způsobem jakomíra ztrátovosti výše, přenáší informa-
ci o paketech zahozených z důvodu brzkého, nebo naopak pozdního příchodu, nebo z důvodu
omezeného prostoru v playout bufferu. Tímto způsobem jsou od sebe oddileny vlivy přeno-
sového systému a přijímací aplikace, což je výhodné zejména z důvodu určení úzkého hrdla ko-
munikace.

B D G D

Pro definici Burst Density (hustota burstu) a GapDensity (hustota gapu) je zprvu nutné objas-
nit význam termínu burst. Burst, volni přeloženo jako shluk, je nejdelší možná sekvence ztra-
cených, zahozených a úspišni přenesených paketů a to taková, že mezi dvima po sobi jdoucí-
mi ztracenými (a zahozenými) pakety není alespoň Gmin paketů přenesených. Burst tak ze své
podstaty představuje tu část toku paketů, kde dochází k vysoké ztrátovosti. Parametr Gmin je
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libovolné přirozené číslo, nicméni v [3] je jeho doporučená hodnota nastavena na 16.
Gap, neboli mezera, je pak oblast v toku paketů, která není definována jako burst a nesplňuje

tedy výše zmíniné pravidlo.
Hustota burstu (8 bitů) je pak definována jako podíl počtu ztracených a zahozených paketů v

burstech ku celkovému počtu očekávaných paketů v burstech. Vzhledem ke stejné bitové délce
zde opit platí stejné pravidlo o vyjádření této hodnoty jako u míry ztrátovosti. Matematickou
definici minimální hustoty burstu lze z jejího předpisu odvodit v podobi rovnice 2.1 a pro Gmin

rovno 16 odpovídá cca 6,25%, což již v případi VoIP představuje značný problém (viz sekce 3.3).

ρ =
NLOST_IN_BURST

NLOST_IN_BURST ·Gmin −Gmin + 1
≈ 1

Gmin

(2.1)

kde ρ[-] je hustota burstu, NLOST_IN_BURST [-] je počet paketů ztracených nebo zahozených v
rámci všech burstů a Gmin [-] je práh pro rozlišení burstu a gapu.

Podobným způsobem jako hustota burstu je pak počítána i hustota gapu, přičemž sčítány
jsou pakety přenesené ve všech gapech od počátku vysílání.

B D G D

Délka burstu (Burst Duration) a délka gapu (gap duration) v 16 bitech vyjadřují střední délku
burstu (resp. gapu) od počátku hovoru.Obi veličiny jsou vyjádřeny vmilisekundách a pro jejich
výpočet lze využít hodnoty v poli Timestamp jednotlivých RTP paketů.

R T D

16 bitové pole Round Trip Delay (RTD [s], volni - obousmirné zpoždiní) nese informaci o
poslední vypočítané hodnoti RTD pro daný zdroj. Výpočet RTD je definován v RFC 3550 [2]
a v rámci RTCP XR je tato informace pouze přenášena.

Výpočet odhadu RTD se provádí ze 3 veličin:

• LSR - Last SR [s], tedy prostředních 32 bitů z časové značky NTP, které byly přijaty v
poslední zprávi SR.

• DLSR - Delay since LSR [s], tedy časový interval mezi přijetím poslední zprávy SR, z níž
je brána hodnota LSR, a odesláním vlastní zprávy RR (nebo také SR v závislosti na roli
v komunikaci).

• A - Arrival Time [s], tedy čas příchodu výše zmíniné odpovidi RR do zdroje původní
SR.

Samotná rovnice je pak triviální a vypadá následovni:

RTD = A−DLSR− LSR (2.2)

9
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E S D

Zpoždiní koncového systému (End System Delay, ESD, 16 bitů) je vyjádřeno v milisekundách
a obsahuje součet veškerých zpoždiní vzniklých na strani koncového systému po příchodu pa-
ketu ze síti. Toto zpoždiní zahrnuje prodlevy vzniklé sbirem vzorků signálu, (de)kódováním
signálu, využitím playout bufferu, atp. a lze jej využít k výpočtu přibližné hodnoty jednosmir-
ného zpoždiní OWSPD (OneWay Symmetric Path Delay) dle rovnice 2.3.

OWSPD =
RTD + ESD(a) + ESD(b)

2
(2.3)

kdeOWPSD [s] je již zmíniné jednosmirné zpoždiní, RTD [s] je obousmirné zpoždiní a ESD
[s] jsou zpoždiní koncového systému „a“ a „b“ .

2.2 K

Kodek je algoritmus (implementovaný hardwarovi nebo softwarovi), který umožňuje zmen-
šit velikost bitového tokumultimediálních dat kompresí a/nebo odstraniním redundantních a
irelevantních informací z přenášeného signálu. Slovo kodek je složeninou slov kodér a dekodér,
tudíž kodek umožňuje na jedné strani data zakódovat a na strani druhé pak i rozkódovat. V
případi VoIP rozeznáváme v oblasti kodeků tři základní přístupy:

• Kódování vlny, které funguje ve třech krocích: vzorkování, kvantování, kódování.

• Kódování parametrů zdroje hovorového signálu, které signál transformuje na základní
frekvenci a soustavu filtrů imitujících funkci hlasového ústrojí.

• Hybridní kódování, které dále zlepšuje kvalitu syntetizovaného zvuku využitím tzv. vek-
torového kvantování, kódových knih, či dlouhodobé predikce.

2.2.1 PCM

Pravdipodobni nejznámijší kodek, který se řadí do skupiny kodérů vlny, je definován v dopo-
ručení ITU-T G.711 [8]. Rozeznáváme 2 varianty tohoto kodeku - tzv. A-law, který se používá
zejména v Evropi, a μ-law, který našel uplatniní v USA a Japonsku.
Prvním krokem je navzorkování signálu vzorkovací frekvencí 8 000Hz. Následuje kvantová-

ní, kdyA-lawkvantuje každý vzorek do 13 bitů, zatímcoμ-lawkvantuje do 14bitů (signed linear).
V rámci fáze kódování pak obi varianty standardu G.711 převádijí kvantovaný vzorek na vzo-
rek o délce 8 bitů a to prostřednictvím převodní tabulky specifikované pro každou z variant.
Tímto způsobem je realizována logaritmická komprese, která zesiluje nízkohodnotové vzorky a
zeslabuje ty vysokohodnotové.
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Výstupní bitový tok kodekuG.711 tedy odpovídá 64 b • s-1, což je v porovnání smoderními ko-
deky vysoká hodnota, nicméni tomu odpovídá i vysoká kvalita hovoru (cca 4.2MOS). Podpora
kodeku G.711 je povinná pro veškerá zařízení využívající protokol SIP.

2.2.2 LPC

LPC (Linear Predictive Coding) se řadí do skupiny kodérů parametrů zdroje hovorového signá-
lu.Metoda LPC transformuje hlasový signál na set tzv. formantů (špičky složených tónů vzniklé
rezonancí v ústech a krku) a intenzitu a frekvenci nosného signálu generovaného hlasivkami. V
případi dekódování pak nastává opačný proces. Nejprve je generována základní nosná frekven-
ce, na kterou jsou aplikovány filtry vzešlé z informací o formantech. Vzhledem k prominlivosti
hlasového signálu v čase, je tento proces nutné často opakovat, obvykle 30 - 50 krát za sekundu.

Přenosové rychlosti se v tomto případi značni liší, neboť existuje řada více, či méni odlišných
implementací. Za všechny zmiňme stejnojmenný kodek LPC, který má výstupní tok o velikosti
4,8 kb • s-1. Jelikož je hlasový signál na výstupní stranipřenosového řetizce syntetizován, zvukový
vjem z takové komunikace je ponikud strojový, což se také projevuje na obecni nižší kvaliti
hovoru v porovnání s G.711.

2.2.3 CELP

Způsobem, jak zlepšit vnímanou kvalitu hovoru v případi použití kodeků typu LPC, je vyu-
žití tzv. kódové knihy (Code Book), která je integrální součástí kodeků z rodiny CELP (Code-
Excited Linear Prediction). Typicky CELP kodéry fungují na bázi LPC a to tak, že v prvním
kroku je hlas rozdilen na rámce (typicky o délce 10-20ms). Následni jsou tyto rámce analyzová-
ny podobným způsobem, jaký používají LPCkodéry, a v rámci kódové knihy je vyhledán vzorek
bílého šumu, který svým spektrem nejvíce odpovídá danému rámci. Přenosový systém pak pře-
náší samotné LPC koeficienty, index příslušného vzorku v kódové knize a informaci o zisku,
který je třeba na signál aplikovat, aby výsledná úroveň signálu odpovídala úrovni signálu vstup-
ního. Zjednodušený blokový diagram ukazující fungování kodéru CELP je na obr. 2.3.

Metodu CELP využívá například kodek SPEEX [11], který je otevřenou alternativou ke ko-
merčním kodekům jako např. G.729 [12]. Kodek SPEEX funguje s přenosovými rychlostmi od
2.15 do 44 kb•s-1. Při vzorkovacích frekvencích 8, 16 a 32 kHz pokrývá oblast úzkopásmové i širo-
kopásmové komunikace. V rámci kodeku je implementován i algoritmus PLC.

2.3 S č í V IP

Signalizační protokoly ve VoIP mají za úkol sestavovat, udržovat a ukončovat multimediální
spojení. Nestarají se tedy o přenos uživatelských dat, nýbrž alokují prostředky v komunikační
síti a koncových zařízeních tak, aby všichni účastníci spojení vidili kdy, kam a v jakém formátu
média dorazí.
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Obrázek 2.3: Princip fungování CELP kodéru [9, 10].

Historicky se vyvinuly 2 dominantní protokoly, které slouží k popsaným účelům. Prvním z
nich je protokol H.323 z dilen ITU-T [13], který fakticky zastřešuje celou rodinu dílčích proto-
kolů, a druhým je pak protokol SIP vyvinutý IETF [14]. Mimo tyto dva standardy existuje celá
řada dalších protokolů, za všechny jmenujmeH.248/Megaco, SCCP, IAX, tyto ale plní jen dílčí
funkce ve specifických prostředích nebo jsou licenčni vázány na produkty konkrétní firmy, což
brání jejich širšímu využití.
Rodina protokolů H.323 svou filosofií vychází z telefonní síti, což je důsledek toho, že ITU

stála za rozvojem klasických telefonních služeb na bázi přepojování okruhů. Odsud plyne jeho
relativní složitost a obtížnost na implementaci, která je ješti podpořena i tím, že je přenášen v
binární podobi zakódovaný standardem ASN.1 [15]. Z tohoto důvodu byl H.323 v průbihu
času upozadin mladším a koncepčni jednodušším protokolem SIP.
SIP (Session Initiation Protocol) vznikl v roce 1999, tedy o 3 roky pozdiji nežH.323. Jelikož za

vývojem SIPu stála a stojí organizace IETF, která působí v prostředí Internetu od svého založe-
ní, SIP svou koncepcí v mnohem vitší míře než H.323 odpovídal tomuto prostředí. S využitím
mechanismů již osvidčených protokolů HTTP a SMTP byl SIP koncipován jako end-to-end
textový protokol, u kterého byl kladen důraz na snadnou implementovatelnost a to i za cenu,
že ve svém základu neobsáhne všechny dostupné služby a funkce. V dodnes platném RFC 3261
[14], kde je SIP definován ve verzi 2.0, najdeme jen základní mechanismy nutné pro uskuteč-
niní hovoru. Další funkcionality a služby jsou k základu SIP přidávány dalšími doporučeními,
nicméni pro minimální funkční implementaci RFC 3261 plni dostačuje.
Role SIPu spočívá v sestavení, udržování a rozpadu spojení, přičemž identifikuje účastníky

komunikace a poskytuje prostředky k lokalizování účastníků v síti. K tomuto účelu slouží tzv.
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SIP URI (Uniform Resource Identificator), který má formu sip:user:password@host:port, tedy
podobnou emailové adrese. Pro popis médií (zdroj, cíl, formát...) pak SIP využívá protokolu
SDP (Session Description Protocol) [16].

Oba zmíniné protokoly, jak H.323 tak i SIP, pro přenos užitečných multimediálních dat vy-
užívají protokol RTP [17].
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3
Určování kvality hovoru

Př V IP í s sebou přinesl řadu negativ vyplývajících z vlastností pře-
nosové soustavy na bázi IP protokolu vyvíjené pro přenos dat systémem „best effort“ . Pro-
blémy, které v sítích založených na přepojování okruhů byly nevýznamné, se v prostředí pake-
tových sítí začaly naplno projevovat. Snížená virnost reprodukce přeneseného signálu způsobe-
ná zejména vysokými latencemi a ztrátami paketů při jejich průchodu komunikační sítí vedla k
tomu, že si VoIP síti získaly mezi uživateli nelichotivou povist, čímž byl jejich rozvoj do značné
míry zbrždin. Avšak potenciál Internetu jako univerzálního přenosového média byl příliš vel-
ký, než aby byl vývoj v této oblasti zcela zastaven. A tak s rozvojem kvalitního širokopásmového
připojení k Internetu mohly technologie VoIP nastoupit cestu k masivnímu rozšíření podpo-
rovány řadou metodik a algoritmů pro určení a dokonce i případné zlepšení kvality hovoru.

Zmíniné metody pro určení kvality hovoru při přenosu přes telekomunikační řetizec jsou
schopny kvantifikovat kvalitativní parametry přenosu a umožnit tak porovnání jednotlivých
přenosových systémů mezi sebou, popřípadi určit problematické místo při přenosu signálu.
Tyto metody lze rozdilit do dvou základních kategorií a to podle toho, zda pro zjištiní kvality
hovoru využívají lidské mluvčí a posluchače. Konkrétni tedy rozlišujeme:

• Subjektivní metody,

• Objektivní metody.

Zatímco první jmenované, subjektivní metody, lidských mluvčích a posluchačů využívají, ob-
jektivní metody si vystačí s algoritmickým zpracováním vzorku signálu. Obi kategorie metod
pak využívají stejnou stupnici pro kvantifikování kvalitativních parametrů a to stupnici MOS
(MeanOpinion Score), nebo nikterý z jejích blízkých derivátů. Základní stupniceMOS tak, jak
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Obrázek 3.1: Kategorie v rámci stupnice MOS.

je definována v doporučení ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommuni-
cation Sector) s názvem P.800 [18], nabývá hodnot od 1 do 5, kde 1 vyznačuje kvalitu nejhorší a 5
pak kvalitu nejlepší. RozlišeníMOS skóre není nikterak omezeno, avšak stupnice jako taková je
rozdilena do piti kategorií, jak ukazuje obr. 3.1. Jelikož výsledky získané jednotlivými testy jsou
vzájemni neporovnatelné, ITU zavedla pro vitší přehlednost indexování jednotlivých výsled-
nýchMOS skóre. Možnými indexy jsou kombinace následujících písmen:

• CQ (Conversation Quality) pro konverzační testy,

• LQ (Listening Quality) pro poslechové testy,

• O (Objective) pro objektivní testy,

• S (Subjective) pro subjektivní testy a

• E (Estimate) pro odhadovanou hodnotu.

Můžeme se tak setkat například sMOSLQO proMOS skóre získané objektivním testem, který se
snaží přiblížit výsledkůmposlechových testů (viz dále). Ucelený přehled fungování jednotlivých
skupinmetod hodnocení kvality hovoru ukazuje obr. 3.2.Objektivnímetody jsou zde rozdileny
na intrusivní a neintrusivní, přičemž vysvitlení tichto termínů následuje v textu níže.

3.1 S í č á í

Subjektivní metody určování kvality hovoru jsou prvními metodami, které v této oblasti byly
vyvinuty. Jsoudokonce starší nežVoIP jako celek a byly používány i v klasické a digitální telefonii
pro určení míry konformity přenosového systému s normami danými regulátorem. Stejni jako
stupniceMOS i tyto metody jsou definovány v doporučení ITU-T P.800 [18], kde lze zjistit, že
se dále dilí do dvou skupin a to na konverzační a poslechové testy.
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Obrázek 3.2: Přehled fungování jednotlivých skupin metod pro určování kvality hovoru.

3.1.1 K č í

Jak název napovídá, v průbihu testu jsou vytvořeny neminné dvojice z protagonistů testu, při-
čemž každá dvojice konverzuje prostřednictvím telekomunikačního systémuanáslednihodnotí
kvalitu dané konverzace prostřednictvím stupnice od 1 do 5, ze které je pak zprůmirováním vy-
počtena hodnota dříve prezentovaného skóre MOS. Kromi tohoto jsou všichni protagonisté
dotázáni, zda mili oni nebo jejich partner v konverzaci jakýkoliv problém s mluvením do sys-
tému nebo poslechem z nij. Odpoviď na tuto otázku nabývá dvou hodnot, 1 pro ano a 0 pro
ne. Následným zprůmirováním hodnot lze získat konverzační skóre MOSC a procento proble-
matických konverzací. Konverzační testy jsou komplexnijší a tudíž méni využívané než testy
poslechové.

3.1.2 P é

Poslechové testy jsou druhou skupinou subjektivních testů kvality hovoru. Tyto testy využívají
protagonisty testu pouze jako posluchače, kterým je prostřednictvím telekomunikačního systé-
mu přehrána předem připravená nahrávka. Tato nahrávka obsahuje kalibrovaný vzorek signálu
o vysoké kvaliti s daným pomirem hlásek a slabik typickým pro daný jazyk. Na základi toho,
co test hodnotí, pak rozlišujeme tyto metody [18]:
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• ACR (Absolute Category Rating). Při využití této metody posluchači hodnotí srozumi-
telnost a celkovou virnost vzorku přeneseného přes telekomunikační řetizec. Opit k to-
mu využívají zmíninou stupnici od 1 do 5, ze které je pak následni zprůmirováním hod-
nocení jednotlivých posluchačů vypočtenoMOS skóre. Jedná se o nejčastiji používanou
subjektivní metodu.

• DCR (Degradation Category Rating). U kvalitních zejména digitálních systémů je zhor-
šení signálu přenosem velmi malé a proto obtížni hodnotitelné bez znalosti původního
vzorku signálu. Posluchači si v tomto testu vyslechnou jak původní signál, tak i výsled-
ný signál vzešlý přenesením původního přes telekomunikační systém.Následni pak opit
na stupnici od 1 do 5 hodnotí, jak slyšitelná a rušivá byla odchylka tichto dvou signálů.
Výsledkem průmiru jednotlivých skóre je pak opit faktor MOS, nikdy také označovaný
jako DMOS (DegradationMean Opinion Score).

• CCR (Comparison Category Rating). Comparison Category Rating je obdobou DCR s
tím rozdílem, že jednotlivé dvojice vzorků nemají pevný řád „původní vzorek - přenesený
vzorek“ , ale jsou posluchačům přehrávány v náhodném pořadí. Posluchači pak hodnotí,
jakým způsobem a jak moc se druhý vzorek lišil od toho prvního.

3.2 O í č á í

Jelikož jsou subjektivní metody nákladné a časovi náročné, byla vyvinuta řada algoritmů, které
se snaží odhadnout hodnotu faktoru MOS za pomoci porovnání výstupního signálu se signá-
lem vstupním, nebo prostřednictvím rozboru signálu výstupního. Tyto metody jsou tedy čisti
algoritmické s vyloučením lidských hodnotitelů. Neboť tyto metody nejsou zatíženy subjektiv-
ním vnímáním každého jednotlivého človika, jeho náladami a pocity, hovoříme o tichto meto-
dách jako o metodách objektivních. Ačkoliv by se z názvu zdálo, že objektivní metody dosahují
lepších výsledků, popř. lepší přesnosti při určení MOS než metody subjektivní, není tomu tak.
Veškeré algoritmy pro objektivní určování kvality hovoru jsou pouze nástrojem, který námdává
přibližný odhad toho, jak by vypadalMOS v případi, že bychom provedli příslušný subjektivní
test.
Objektivní metody se dále dilí na dvi skupiny, a to na metody intrusivní a na metody nein-

trusivní. Obi kategorie rozebereme podrobniji s důrazem na algoritmy, které budou využívány
i při řešení této dizertační práce.

3.2.1 I í

Tyto metody fungují podobným způsobem, jako dříve zmíniné DCR. Do vyhodnocovacího
algoritmu vstupuje vstupní signál spolu se signálem výstupním, pozmininým přenosem přes
telekomunikační systém. Na základi časové a frekvenční analýzy pak daný algoritmus odhadne
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MOS skóre pro daný vzorek. Jednoznačnou výhodou tichto algoritmů je to, že se svými výsled-
ky velmi blíží výsledkům adekvátních subjektivních testů, naproti tomu zřejmou nevýhodou je
nutnost mít oba vzorky signálu, což není vždy možné. Další nevýhodou je pak to, že výsledek je
k dispozici až po skončení přenosu, není tedy možné vyhodnocovat kvalitu hovoru v reálném
čase. Hlavní metody z této kategorie budou rozebrány v následujících odstavcích.

PSQM (Perceptual Speech Quality Measure) byl vyvinut v roce 1994 firmou PTTResearch
[19] a posléze byl přijat organizací ITU jako doporučení P.861. PSQM využívá psychoakustic-
kého matematického modelu a řady transformací signálu z časové do časovi frekvenční oblasti.
Zjednodušeni lze říci, že tento algoritmus kopíruje fungování soudobých kodeků.Výstupem al-
goritmu je číslo od 0 do 6,5 vyjadřujícímíru zhoršení signálu, tj. 0 nedošlo ke zhoršení a 6,5 došlo
k významnému zhoršení signálu [20]. Tato stupnice je poté transformována do standardního
výstupu ve formiMOS skóre.

PAMS (Perceptual Analysis/Measurement System) je systém vyvinutý společností British
Telecomv roce 1998. Jak lze vyčíst v [23] PAMSbyl reakcí na situaci, kdy standardnímetriky jako
odstup signálu od šumu nebo frekvenční odezva přestaly dostačovat pro ohodnocení přenosu
signálu a to zejména z důvodu příchodu nelineárních prvků přenosu, jako jsou hlasové kodéry.

PAMS vstupní signály nejprve časovi zarovná a následni srovná i jejich výkonové úrovni, aby
v dalším kroku mohl provést transformaci do časovi-frekvenční domény. V této doméni jsou
pak oba signály porovnány [24] a rozdíl mezi nimi je následni vyjádřen prostřednictvímMOS
skóre, nebo nikterého z jeho derivátů.

PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) je dnes nejvyužívanijším algoritmem pro
intrusivní objektivní určování kvality hovoru. Vznikl v roce 2001 kombinací nejlepších vlast-
ností svých předchůdců PSQM a PAMS a stal se průmyslovým standardem ve svém odvitví.
Definován je v doporučení ITU-T P.862 a výstupem je číselná hodnota ze stupnice podobné
MOS s rozsahem -0,5 - 4,5 [21]. Bližší mapování na stupnici MOS zavádí až dodatek P.862.1 z
roku 2003 [22]. Ilustrace fungování algoritmu PESQ je vyobrazena na obr. 3.3 [25].

Model algoritmuPESQ začíná zarovnánímobou vstupních signálů na standardizovanou po-
slechovou úroveň. Následuje filtrace prostřednictvím FFT (Fast Fourier Transform) tak, aby
došlo k namodelování standardizovaného sluchátka používaného v subjektivních testech. Poté
jsou signály zarovnány v čase a předány bloku obstarávajícímu sluchovou (auditory) transfor-
maci, která také zahrnuje ekvalizaci odstraňující vlivy lineárního filtrování v průbihu zpracování
a výkyvy v zisku signálu. Rozdíly ve výsledcích transformace obou signálů jsou pak blokem pro
zpracování vlivu rušení extrahovány a předány kognitivnímumodelu vnímání pro vyhodnocení
kvality hovoru na uvedené stupnici, resp. stupnici MOSLQO.

Vzhledem k postavení algoritmu PESQ v oblasti určování kvality a k výborným výsledkům,
které daný algoritmus podává, bude tento algoritmus využit při praktické realizaci této dizer-
tační práce a to zejména pro získání referenčních hodnot kvality hovoru pro další zpracování v
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Obrázek 3.3: Zjednodušené schéma fungování algoritmu PESQ.

rámci tvorby matematického modelu.
POLQA (Perceptual Objective ListeningQuality Analysis) je nejmodernijším z dostupných

algoritmů pro objektivní určování kvality hovoru. Dle [26] cílí tento algoritmus zejména na
3G/4G síti a wideband a super-wideband kodeky až do 14 kHz, tedy na oblasti, které v součas-
nosti prožívají překotný vývoj, nicméni i při použití pro standardní kodeky využívané v pro-
středí standardních IP sítí by tato metodamila podle vývojářů poskytovat přibližni o 27% lepší
výsledky než PESQ v porovnání se subjektivními metodami.

3.2.2 N í

Neintrusivní metody miření kvality hovoru jsou takové algoritmy, které jsou schopné odvozo-
vat kvalitu hovorupouze na základi signálu vystupujícího z telekomunikačního řetizce a aktuál-
ních parametrů síti, které tuto kvalitu degradují.Díky tomuto se jedná ometody sice komplexní
avšak výpočetni značni jednodušší v porovnání s metodami intrusivními, díky čemuž je možné
je nasadit i v aplikacích vyžadujících výsledky miření v reálném čase. Toto vše je však vykou-
peno nižší přesností tichto metod. Nejznámijším představitelem této kategorie testů kvality je
tzv. E-model z dílny ITU-T [27], nicméni používány jsou i jinémetody jako např. INMD, nebo
3SQM.

INMD (In-service Non-intrusive Measurement Device) je souborem miřitelných paramet-
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rů, škál miření a požadavků na přesnost miření u zařízení určených pro miření kvalitativních
parametrů v používaných (in-service) telekomunikačních systémech. Tento soubor parametrů
je definován v doporučení ITU-T P.561 [28] z roku 1996, kde lze nalézt i informace o jednotli-
vých rozhraních pro miření a volitelných funkcích asociovaných s jednotlivými parametry. To-
to doporučení bylo primárni určeno pro síti s přepojováním okruhů, ale jeho rozšířená verze z
roku 2002 již počítá i s paketovými sítimi. Nevýhodou tohoto doporučení je, že nespecifikuje
algoritmus a metodiku miření pro dané parametry stejni jako jejich následnou interpretaci.

Z tohoto důvodu bylo přijato doporučení ITU-T P.562 [29], které právi zaplňuje tato slepá
místa a poskytuje instrukce pro analýzu a interpretaci parametrů namiřených pomocí INMD.
Mimo analytické a interpretační části pak toto doporučení zavádí i tzv.CCI (Call Clarity Index),
což jemodel predikující subjektivní hodnocení hovoruna základiparametrů získaných z INMD
a end-to-end parametrů síti, které prostřednictvím INMDmiřit nelze. Výsledkem zpracování
tichto parametrů pak není stupnice MOS, ale právi „index čistoty hovoru“ . Tento model byl
vyvinut společností British Telecom.

3SQM (Single Sided Speech Quality Measure) je objektivní neintrusivní metoda určování
kvality hovoru vyvinutá společnostmi Opticom, Psytechnics a SwissQual vycházející z dílčích
metod vyvinutých timito společnostmi. Tato metoda byla následni přijata ITU-T jako dopo-
ručení P.563 [30] v roce 2004. Na základi 12 dílčích parametrů tento algoritmus počítá skóre v
podobi stupnice MOSLQO, k čemuž vyžaduje významný výpočetní výkon a nemalé množství
času. Velkou výhodou tohoto algoritmu je však pomirni vysoká korelace se subjektivními me-
todami, korelační koeficient je přibližni roven 0,8 [29], [31], což do značné míry vyvažuje jeho
výpočetní nároky.

Dle [32] pak jednotlivé bloky plní následující funkce:

• Předzpracování - zde dochází k filtraci signálu, která simuluje standardní sluchátko využí-
vané pro laboratorni provádiné subjektivní poslechové testy. Následni se upraví úroveň
řečového signálu na standardizovanou hodnotu, aby v záviru od sebe mohly být oddile-
ny řečové a neřečové části signálu prostřednictvím VAD (Voice Activity Detection) algo-
ritmu.

• Analýza řečových parametrů a parametrů rušení - tento logický blok sestává ze tří se-
parátních funkčních bloků. V prvním funkčním bloku zde dochází k analýze hlasového
traktu a nepřirozenosti řeči. První slouží k určení základních parametrů jako např. po-
hlaví mluvčího, druhé pak k detekci nepřirozeného řečového signálu (vliv vokodéru, pí-
pání...). V druhém funkčním bloku dochází k analýze šumu. Poslední blok pak detekuje
různá přerušení signálu způsobená zejména ztrátami paketů a snahou kodeku o náhradu
jimi nesené informace.

• Detekce dominantního rušení - jednotlivá detekovaná rušení jsou rozdilena do tříd podle
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toho, jak znatelni ovlivňují vnímanou kvalitu. Každé třídi je pak přiřazena příslušná váha
s ohledem právi na velikost vlivu na kvalitu hovoru. Tyto váhy jsou pak předány bloku
pro vyhodnocení kvality hovoru.

• Mapování odhadu kvality - tento blok vyhodnocuje informace o parametrech řeči a ne-
řečových elementech spolu s dodanými váhami jednotlivých tříd rušení. Jeho výstupem
je skóre na stupnici MOSLQE.

E-model byl navržen v roce 1998 a je popsán v doporučení ITU-T G.107. Původni byl určen
pro klasické telefonní síti, nicméni se s úspichempoužívá i proVoIP. Jedná se o velmi komplex-
ní model definující a zahrnující nejrůznijší vlivy, které mohou kvalitu hovoru ovlivnit. Jednot-
livé parametry výpočtu popisují signál na úrovni přenosové trasy, vliv zpoždiní, vliv okolních
zdrojů rušení, přeslechů, ztrátovosti, použitého kodeku a jazyka nebo použitého terminálu. Vý-
sledkem výpočtu E-modelu není MOS skóre, ale tzv. R (Rating) faktor, což je číslo na stupnici
od 0 (nejhorší) po 100 (nejlepší). Toto platí pro úzkopásmové kodeky, pro ty širokopásmové
stupnice pokračuje až do 129. Hlavní myšlenkou E-modelu je aditivita jednotlivých rušení, tj.
od základní hodnoty dané vlastnostmi přenosového média, která je pro daný případ maximál-
ní dosažitelnou hodnotou faktoru R, odečítáme vlivy jednotlivých rušení. Tento jednoduchý
princip má svůj ekvivalent v rovnici R-faktoru zapsané níže.

R = R0 − Is − Id − Ie−eff + A (3.1)

Jednotlivé parametry mají následující významy:

• R0 - základní hodnota faktoru R pro danou přenosovou trasu, která vyjadřuje odstup
signálu od šumu.

• Is - faktor znehodnocení signálu soubižnými vlivy popisující zejména zminy úrovni sig-
nálu.

• Id - faktor zohledňující vlivy zpoždiní.

• Ie-ef - faktor popisující efektivní vliv zařízení (equipment). V tomto faktoru se projevují
zejména vlastnosti použitého kodeku, ztrátovost a také rozložení ztrátovosti v čase.

• A - faktor kompenzující vliv ostatních nepříznivých faktorů zejména v případi, že strany
komunikují za speciálních podmínek.

Parametr Ie-ef, jak byl popsán výše, je vyjádřen následující rovnicí:

Ie−eff = Ie + (95− Ie) ·
Ppl

Ppl

BurstR
+Bpl

(3.2)
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Ie zde představuje tabelární hodnotu popisující vliv použitého kodeku, Ppl je parametr vy-
jadřující procentuální ztrátovost paketů, BurstR definuje charakter této ztrátovosti, resp. míru
shlukovitosti tichto ztrát a poslední parametr, Bpl, pak popisuje odolnost kodeku vůči ztrátám.
Parametry Ie a Bpl byly definovány experimentálni a jsou pro jednotlivé kodeky sepsány v dopo-
ručení ITU-T G.113 [33]. Pro lepší srovnání s testy provedenými pomocí subjektivních metod
pak existuje rovnice pro přepočet faktoru R naMOS skóre, která má následující tvar:

MOSCQE =































1 pokudR < 6, 5

1 + 0, 035 ·R+

+R · (R− 60) · (100−R) · 7 · 10−6 pokud 6, 5 ≤ R ≤ 100

4, 5 pokudR > 100

(3.3)

V mnoha aplikacích lze zanedbat řadu vlivů, z tohoto důvodu vznikl tzv. zjednodušený E-
model, ve kterém je část parametrů nahrazena skaláry. Zjednodušený E-model je popsán níže
uvedenou rovnicí.

R = 94, 7688− 1, 4136− Id − Ie−eff + 0 (3.4)

Jak bude popsáno dále, řada algoritmů pro predikci kvality hovoru využívá jednak zjedno-
dušeného E-modelu, ale také zpitného přepočtu z MOS skóre na R faktor. Rovnice tohoto
převodu je definována níže.

R =
20

3
·
[

8−
√
226 · cos

(

h+
π

3

)]

, (3.5)

kde
h =

1

3
· arctg2 (x, y) , (3.6)

a kde

arctg2(x, y) =







arctg
(

x
y

)

pro x ≥ 0

π − arctg
(

y

−x

)

pro x < 0
(3.7)

a

x = 18566− 6750 ·MOS

y = 15 ·
√
−903522 + 1113960 ·MOS − 202500 ·MOS2

Daná rovnice je na první pohled náročná na výpočet, z tohoto důvodu je mnohdy nahrazo-
vána aproximačními funkcemi, např. polynomiální aproximací 3. stupni (viz rovnice 3.8). Přes-
nost tohoto odhadu ukazuje obr. 3.4, kde jsou zobrazeny průbihy obou funkcí. Tento postup
při zjednodušení výpočtu přechodu mezi stupnicí MOS a R-faktorem je prezentován např. v
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Obrázek 3.4: Porovnání funkcí pro převod hodnot MOS na R-faktor.

[34].
R = 3.026 ·MOS3 − 25.314 ·MOS2 + 87.060 ·MOS − 57.336 (3.8)

3.3 P ň í í IP í í

Parametry, které v IP sítích ovlivňují kvalitu hovoru, jsou ztrátovost paketů, jejich zpoždiní a
variabilita tohoto zpoždiní, tedy jitter. V menší míře se na hovoru podepisuje echo a to z toho
důvodu, že pokud je komunikace provádina čisti po IP infrastruktuře, pak jediným místem,
kde k echu může dojít, je sluchátko telefonu.
Všechny jmenované parametry vycházejí z povahy IP síti fungující na principu přepojování

paketů a s filosofií „best effort“ , přičemž vliv každého z nich se velmi liší.
Zpoždiní se považuje za problematické až tehdy, pokudpřesáhnehranici 150ms [27], přičemž

ze své podstaty ovlivňuje zejména uživatelské hodnocení interaktivity hovoru a obecni pak kon-
verzační kvalitu hovoru. V E-modelu je definována závislost zhoršení kvality hovoru vyjádřené
R-faktorem na rostoucím jednosmirném (one-way) zpoždiní (za předpokladu nulového echa)
pomocí rovnice 3.9 [27].

Id = Idd = 25 ·







[

1 +X6·sT
]

1

6·sT − 3 ·
[

1 +

(

X

3

)6·sT
]

1

6·sT

+ 2







(3.9)
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Obrázek 3.5: Vliv jednosmirného zpoždiní (OWD) naMOSCQE dle [27].

kde Id [-] je faktor zhoršení vlivem zpoždiní z E-modelu, Idd [-] je faktor reprezentující zhoršení
vlivem příliš dlouhého absolutního zpoždiní, sT [-] je koeficient citlivosti na zpoždiní. Dále
pak platí, že [27]:

X =
log
(

Ta
mT

)

log2
(3.10)

kde Ta [ms] je absolutní jednosmirné zpoždiní a mT [ms] je minimální postřehnutelné zpož-
diní, které pro bižné telefonní hovory odpovídá 100 ms.

S využitím rovnice 3.4 a 3.3 pak lze např. pro kodek G.711, který má Ie-ef = 0 (při nulové
ztrátovosti), odvodit závislostMOS na absolutním jednosmirném zpoždiní, která je zobrazena
na obr. 3.5.

Vliv ztrátovosti se velmi liší v závislosti na dvou hlavních faktorech - distribuci ztrát v dato-
vém toku (ztráty náhodné vs. ztráty shlukovité) a kodeku, jakým je datový tok zakódován.Velmi
zjednodušeni lze říci, že i ztrátovost v řádu jednotek procent má postřehnutelný vliv na kvali-
tu hovoru. Detailniji pak vliv ztrátovosti na kvalitu hovoru miřenou algoritmem PESQ pro
vzorky využívající kodek G.711 a kodek SPEEX a ztráty generované pomocí 4stavového mode-
lu definovaného dále v sekci 3.4.1 zobrazuje obr. 3.6. Zde je patrné, že pro nízké ztráty je dopad
náhodných ztrát vyšší než tich shlukovitých a to pro oba sledované kodeky. V oblasti desetipro-
centní ztrátovosti se však již oba vlivy vyrovnávají a dále pak je shlukovitost ztrát spíše faktorem
způsobujícím další zhoršení situace. V této oblasti již však nelze reálni provozovat žádný bižný
VoIP systém.

Jitter narozdíl od ztrátovosti a zpoždiní nemá žádný přímý vliv na kvalitu hovoru, nicméni
z důvodu plynulosti přehrávání výstupního signálu, a tedy k potlačení vlivu jitteru, včleňujeme

25



KAPITOLA 3. URČOVÁNÍ KVALITYHOVORU

Obrázek 3.6: Vliv náhodných a shlukovitých ztrát na kvalitu hovoru u kodeku G.711 a SPEEX.

do přenosového řetizce playout buffer, který vnáší do komunikace dodatečné zpoždiní a který
v případi excesivní hodnoty jitteru pakety zahazuje. Tímto způsobem vliv jitteru posiluje vliv
zpoždiní i ztrátovosti.
Miřením se jitter na přijímací strani velmi tižko zjišťuje, což je způsobeno zejména neznalostí

přesné časové reference, vůči které by bylo možno variabilitu zpoždiní vztahovat. Statisticky se
proto jitter na přijímací strani určuje ve formi klouzavého průmiru, pro který se vžil název
Inter-arrival Jitter a který se vypočítá dle rovnice 3.11.

J(i) = J(i− 1) +
|D(i− 1, i)| − J(i− 1)

16
(3.11)

kde
D(i, j) = (Rj − Sj)− (Ri − Si) (3.12)

a kde D(i, j) [ms] je rozdíl relativních časů přenosu pro pakety i a j. Rx [ms] je čas přijetí x-
tého paketu (od Unixové epochy), Sx [ms] je hodnota časové známky nesené RTP paketem
přepočtená na milisekundy. J(x) [ms] je hodnota Inter-arrival Jitteru [2]. Odhad jitteru tímto
způsobem je ale pouze informativní a nemá jednoznačné využití při odhadování kvality hovoru.

3.4 M ů IP í í ň í í

Při studiu všech tří hlavních síťových parametrů se výzkumníci snažili o vytvoření modelů, kte-
ré by popisovaly to, jakým způsobem se ta která přenosová síť chová. Řada modelů, které takto
vznikly, našla své uplatniní i v oblasti výpočtu kvality hovoru např. v rámci E-modelu, jiné pak
byly využity pro vytvoření robustních algoritmů, zejména kodeků, které jsou díky tomu schop-
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né lépe odolávat degradujícím vlivům přenosového prostředí. Modely definující vliv jednotli-
vých síťových charakteristik vycházejí ze statistické teorie, teorie modelování procesů a kombi-
natoriky.

3.4.1 M á

Oblastmodelů ztrátovosti paketů je pomirni široká, hlavní slovo zde však hrajímodely založené
naMarkovových řetizcích. V průbihu času se pro metalické síti používaly tyto modely:

• Bernoulliho,

• Gilbertův,

• Gilbert-Elliotův,

• 4 stavový.

B á

Nejjednodušším ze zmíniných modelů je model Bernoulliho. Jedná se o dvoustavový Marko-
vův řetizec modelující geometrické rozložení ztrát s jednou nezávislou prominnou. Máme-li
stavy 1 a 2, které odpovídají bezproblémovému přijetí paketu, resp. jeho ztráti, pak přechod z
1 do 2 probihe s přechodovou pravdipodobností p12, od které jsou odvozeny veškeré zbývající
pravdipodobnosti (viz obr. 3.7).

Z teorieMarkovových řetizců ([40, 41]) pak lze odvodit, že v případi, že jemodel ve stabilním
stavu (tj. dojde k dostatečnému množství přechodů), pak pravdipodobnost, že model bude v
konkrétním okamžiku v jednom konkrétním stavu, již nezávisí na tom, v jakém stavumodel za-
čínal.Matematicky pak lze vyjádřit pravdipodobnost ztráty (Ppl [-]) pomocí pravdipodobnosti
(π2), s jakou se model v ustáleném stavu nachází ve stavu 2. Toto vyjadřuje rovnice 3.15.

πi =
∑

j

πj · pji (3.13)

∑

j

πj = 1 (3.14)

π2 = π1 · p12 + π2 · p22 = π1 · p12 + π2 · p12
Ppl = π2 = p12 (3.15)

G ů á

Gilbertův model (viz obr. 3.7) ztrátovsti rozšiřuje model Bernoulliho o další dva nezávislé para-
metry. Prvním z nich je pravdipodobnost (p21) přechodu ze „špatného“ (ztrátového) stavu 2
do stavu „dobrého“ (normální přenos) 1. Druhým pak je pravdipodobnost toho, že ačkoliv je
model ve špatném stavu 2 dojde k přenesení paketu. Tento parametr, který je ve vitšini zdrojů
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označován jako 1-h, významovi volni odpovídá hustoti burstu, jak byla definována v podkapi-
tole 2.1.2. S užitím rovnic 3.13 a 3.14 pak lze pravdipodobnost ztráty (Ppl [-]) vypočítat dle rovnice
3.16.

Ppl = (1− h) · π2 = (1− h) · p12

p12 + p21
(3.16)

G -E ů á

Gilbert-Elliotův model ztrátovosti dále rozšiřuje model Gilbertův a zavádí možnost ztráty pa-
ketu i v případi, že se model nachází v dobrém stavu. Tato pravdipodobnost je kvantifikována
parametrem 1-k a umožňuje Gilbert-Elliotovu modelu virohodni modelovat jak izolované ne-
závislé ztráty, tak (stejni jakomodel Gilbertův) i ztráty závislé. Pravdipodobnost ztráty (Ppl [-])
je v tomto případi vyjádřena rovnicí 3.17:

Ppl = (1− k) · p21

p12 + p21
+ (1− h) · p12

p12 + p21
(3.17)

4 ý á

Nejuniverzálnijším modelem pro fixní síti je však 4stavový model ztrátovosti definovaný Clar-
kem [35] v roce 2000. Tento model přizpůsobuje svou filosofii používání PLC algoritmů, které
umožňují zamaskovat ztrátu malého množství po sobi jdoucích paketů. Díky tomu více od-
povídá realiti VoIP, ačkoliv si zachovává vlastnosti Gilbert-Elliotova modelu ve své schopnosti
generovat závislé (korelované) i nezávislé ztráty.
Markovův řetizec odpovídající tomuto modelu je zobrazen na obr. 3.7 a je definován (jak

název napovídá) čtyřmi stavy, které reprezentují dvojici propojených dvoustavových Markovo-
vých řetizců. První z nich (stavy 4 a 1) odpovídá dobrému stavu z Gilbert-Elliotova modelu.
Naproti tomu řetizec sestávající ze stavů 3 a 2 odpovídá stavu špatnému. Role jednotlivých sta-
vů jsou následující:

• 4 - odpovídá náhodné nezávislé chybi v dobrém stavu, paket je tedy ztracen.

• 1 - odpovídá správni přenesenému paketu v dobrém stavu.

• 3 - odpovídá závislé korelované chybi při přenosu paketu a vede tedy ke shlukům ztrát a
obecni vysoké ztrátovosti.

• 2 - odpovídá náhodni správni přenesenému paketu ve špatném stavu.

Výhodou 4stavového modelu je také to, že nezavádí žádné parametry definující pravdipo-
dobnost přenosu/ztráty uvnitř jednotlivých stavů. Matematicky pak ztrátovost (Ppl [-]) lze v
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Obrázek 3.7: Markovovy řetizce definující jednotlivé modely - Bernoulliho/Gilbertův/Gilbert-Elliotův
a 4stavový.

tomto případi vyjádřit dle rovnice 3.18.

π3 =
p13 · p23

p13 · p23 + p23 · p31 + p14 · p23 · p31 + p13 · p32
π4 =

p14 · p23 · p31
p13 · p23 + p23 · p31 + p14 · p23 · p31 + p13 · p32

Ppl = π3 + π4 =
p13 · p23 + p14 · p23 · p31

p13 · p23 + p23 · p31 + p14 · p23 · p31 + p13 · p32
(3.18)

3.4.2 M č ý

V případi časových charakteristik, tedy zpoždiní a jitteru, existují v zásadi dva základní přístu-
py. Prvním je oddilení obou veličin z důvodu jejich rozdílné povahy - zpoždiní je vnímáno jako
stálá hodnota, ke které je přičítána prominlivá hodnota jitteru zpravidla definovaného normál-
ním rozdilením o parametrech odpovídajících konkrétní síti. Zpoždiní tak funguje jako prů-
mir μ tohoto normálního rozdilení a jitter, resp. jeho hraniční hodnoty vystupují v násobcích
smirodatné odchylky σ[37, 38, 39].

Na druhou stranu existují i modely, které obi veličinymodelují současni, např. pomocí gene-
ralizovaného Paretova rozdilení [36], kdy počátek souřadnic odpovídá okamžiti (v okamžiku
odeslání) přijatému paketu a nekonečno pak odpovídá paketu ztracenému.
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4
Neuronové síti

K é í ě je inspirovánpřirozenýmiprocesyprobíhajícími vmozkunaúrov-
ni elektrického signálu a jeho přenosu mezi jednotlivými nervovými buňkami (neurony) přes
nervová vlákna (axony a dendrity) a chemická propojení tichto vláken (synapse). Přenosová
charakteristika synapsí je nelineární, z čehož pramení schopnost synapsí vstupní signál zeslabit,
nebo zesílit. Dynamickoumodifikací této přenosové charakteristiky v závislosti na vstupujících
signálech dochází k procesu učení, tedy adaptaci neuronové síti danému setu signálů.

Modely neuronových sítí do značnémíry zjednodušují procesy, které vmozkuprobíhají.Mo-
del neuronu sestává ze vstupů a výstupů, přičemž zpracování vstupů na výstup je dáno přenoso-
vou funkcí neuronu (nejčastiji sigmoid), která operuje nad všemi vstupy. Jednotlivým vstupům
neuronu jsou přiřazeny váhy, které nesou informaci o významnosti toho kterého vstupu a které
tak simulují fungování synapsí. Obecný model neuronu s vektorem vstupů xi a vah wi je vyob-
razen na obr. 4.1.

V samotném neuronu probíhají dva základní procesy:

• výpočet post-synaptického potenciálu,

• výpočet výstupní hodnoty.

Za procesem výpočtu post-synaptického potenciálu se v drtivé vitšini implementací a mo-
delů rozumí výpočet lineární kombinace vektorů vstupů a vah dle rovnice 4.1. Výstup tohoto
procesu je pak postoupen aktivační funkci, která jej zpracuje na výstup neuronu. Z titulu své
funkce (má zeslabovat nebo zesilovat vstupní potenciál neuronu) by aktivační funkce mila být
nelineární. Jednou z prvních aktivačních funkcí, které se hromadni využívaly v neuronových
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Obrázek 4.1: Schématické vyobrazení neuronu.

sítích, je funkce skoková, jež je typická pro model neuronu, který se nazývá preceptron. Výstup
tohoto neuronu závisí na zvoleném prahu θ a je definován rovnicí 4.2 [42].

α =
N
∑

i=1

wi · xi (4.1)

y = f(α) = Sgn (α− θ) = Sgn

(

N
∑

i=1

wi · xi − θ

)

(4.2)

kde

Sgn(x) =







1 pro x > 0

0 pro x ≤ 0

Perceptron funguje výborni jako tzv. binární klasifikátor, tj. je schopen vstupy rozdilovat
do dvou základních skupin nikdy označovaných jako pozitivní a negativní příklady. Z pohle-
du složitijších úloh je ale vhodné mít aktivační funkci spojitou a to takovou, která by se svou
charakteristikou blížila skokové funkci, aby byla zachována možnost binární klasifikace, a která
by byla snadno derivovatelná vzhledem ke komplexním vztahům, na kterých je teorie neurono-
vých sítí založena. Tyto podmínky splňuje funkce sigmoid, která je v případi neuronových sítí
nejčastiji používána, nebo nikteré jí podobné funkce jako např. hyperbolický tangens, Elliotova
aktivační funkce [43], apod. Pro nikteré specifické případy se pak využívají méni typické funk-
ce jako lineární, popř. Gaussova. V závislosti na implementaci neuronové síti je pak definiční
obor a obor hodnot konkrétní aktivační funkce buďto <0,1> nebo <-1,1>. V případi spojitých
aktivačních funkcí pak o neuronu hovoříme jako o tzv. spojitém perceptronu.

4.1 Ví é é í ě

Ačkoliv samostatný neuron je schopen plnit nejrůznijší funkce, plni rozvinout se však poten-
ciál konceptu neuronu a neuronových sítí může až v případi současného využití více neuronů
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zároveň, což je také situace, která panuje v lidskémmozku, jenž se snaží neuronové síti imitovat.
Propojením více neuronů současni získává výsledná neuronová síť schopnostmapovat složitijší
funkce a případni i generalizovat, tedy přesni odhadovat výstupy i k tim vstupům, se kterými
se dříve nesetkala[44].

4.1.1 T í ý ý í í

Pro topologii neuronových sítí, tedy graf propojení jednotlivých neuronů, existují zažitá pravi-
dla. Jednotlivé neurony v síti se dilí do vrstev, přičemž uvniř jednotlivých vrstev neurony propo-
jeny nejsou, zatímco mezi vrstvami jsou neurony zcela propojeny. Obvyklá topologie vícevrstvé
neuronové síti sestává ze 3 vrstev - vstupní, skryté a výstupní.

Vstupní vrstva pouze předává hodnoty vstupního vektoru dále do síti. Skrytá vrstva pak při-
jímá tyto vstupy posílené, nebo zeslabené vektorem příslušných vah. Každý z neuronů skryté
vrstvy pak provede výpočet svého potenciálu a aplikuje na tento potenciál příslušnou aktivač-
ní funkci tak, jak bylo popsáno výše. Výstupní vrstva pak stejným způsobem přejímá impulzy z
vrstvy skryté a předává je na výstup. Ačkoliv vitšinou používané topologiemají zmíniné 3 vrsty,
v obecnémmodelu může skrytých vrstev být neomezené množství.

Počty neuronů v jednotlivých vrstvách také závisejí na nikolika faktorech. V případi vstupní
vrstvy musí počet neuronů odpovídat počtu jednotlivých elementů ve vstupním vektoru. Po-
dobné pravidlo platí i pro výstup jen s tím rozdílem, že nikolik hodnot (typicky 2) může být
interpretováno jedním neuronem. V případi skrytých vrstev pak určení počtu neuronů před-
stavuje, spíše než exaktní videckou disciplínu, uminí, obecni ale platí, že tvar neuronové síti by
mil být lichobižníkový s kratší stranou u výstupu a to z toho důvodu, aby neuronová síť mila
schopnost generalizace [42].

Z pohledu šíření signálu neuronovou sítí pak rozeznáváme dva základní typy vícevrstvých
neuronových sítí a to dopřednou (tzv. feed-forward) a rekurentní. Zatímco první byla popsána
výše, druhá ke zmíninémupřidává ješti tzv. rekurentní neurony, což jsou neurony jejichž vstupy
jsou propojeny s výstupy neuronů následujících vrstev. Rekurentní vícevrstvé neuronové síti se
využívají zejména v oblastech, kdy jsou sledované jevy závislé na své dřívijší hodnoti.

V nikterých případech je vhodné zesilovat, nebo naopak utlumovat potenciál určitého neu-
ronu. K tomuto účelu slouží tzv. biasové neurony, které nemají žádný vstup a jejichž výstupem
je „1“ . Do další vrstvy tak přenášejí jen hodnotu váhy příslušného propoje.

Příklad topologie vícevrstvé neuronové síti ukazuje včetni přidaných biasových neuronů
obr. 4.2.

4.1.2 M B í

Schopnost vícevrstvé neuronové síti podávat co nejpřesnijší výsledky závisí na tom, jak přesni
jsou nastaveny váhy propojů mezi jednotlivými neurony (synapsemi). K tomu, aby tyto váhy

33



KAPITOLA 4. NEURONOVÉ SÍTh

Obrázek 4.2: Příklad topologie vícevrstvé neuronové síti.

byly správni nastaveny, slouží tzv. učení neuronové síti. V případi vícevrstvých neuronových
sítí hovoříme o tzv. učení s učitelem (supervised learning), jehož obecný princip spočívá v tom,
že neuronové síti jsou ve fázi učení předloženy jak vstupy, tak i očekávané výstupy. Algoritmus
učení se pak snaží upravit náhodni vygenerované váhy jednotlivých synapsí tak, aby minimali-
zoval chybu mezi skutečným výstupem síti a výstupem očekávaným.

Popsaná metoda učení se nazývá Backpropagation a její podstata spočívá v hledání minima
chybové funkce E, která je definována v rovnici 4.3 [42].

E =
1

2
·

p
∑

i=1

m
∑

j=1

(yj − oj)
2 (4.3)

kde yj je skutečná odezva neuronu výstupní vrstvy, oj je požadovaná hodnota j-tého neuronu
výstupní vrstvy, p je celkový počet vzorů trénovací množiny a m je počet neuronů výstupní
vrstvy.

Zmíninou chybovou funkci se algoritmus Backpropagation snaží minimalizovat vhodnou
úpravou váhového vektoru, jehož zmina je dána rovnicí 4.4.

∆wij = −η · ∂E

∂wij

+ µ ·∆w′

ij (4.4)
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kde η je koeficient učení, μ je koeficient vlivu zminy vah z předchozího kroku a Δw’ij je zmina
váhy z předchozího kroku.

První člen uvedeného součtu, tedy parciální derivace chybové funkce podle synaptické váhy
wij, udává smir a velikost růstu ve vektoru vah, který je vynásoben koeficientem učení. To se
dije z důvodu, aby chybová funkce nemila tendenci divergovat od svéhominima. Záporné zna-
ménko pak otáčí smir posunu chybové funkce od maxima k minimu. Druhý člen v sobi nese
informaci o vlivu předchozí zminy vah a v mnohých implementacích vůbec není využit. Tento
postup minimalizace chybové funkce se nazývá gradientní sestup (Gradient Descent).

Metoda Backpropagation, ačkoliv je hojni využívána a vede k dobrým výsledkům z pohledu
rychlosti i přesnosti učení, má jeden zásadní nedostatek. Tím je závislost velikosti zminy váho-
vého vektoru na parciální derivaci chybové funkce, jak je uvedeno v 4.4 [45]. Tento nedostatek
se snaží odstratnit metoda Rprop (Resilient Backpropagation), která ze zmíniné parciální deri-
vace využívá pouze znaménko. Samotná velikost zminy vektoru vah je pak dána hodnotou tzv.
„update-value“ Δij

(t). Zmina vektoru vah je tedy dána následovni:

∆w
(t)
ij =



















−∆
(t)
ij pro ∂E

∂wij

(t)
> 0

+∆
(t)
ij pro ∂E

∂wij

(t)
< 0

0 pro ∂E
∂wij

(t)
= 0

(4.5)

Parciální derivace chybové funkce stejni jako vektor vah mají index (t) z toho důvodu, že zde
se jedná o chybovou funkci vypočítanou sumací nad veškerými vzorky z trénovací sady. Samotná
hodnota „update-value“ se pak vypočítá následovni [45]:

∆
(t)
ij =



















η+ ·∆(t−1)
ij pro ∂E

∂wij

(t−1) · ∂E
∂wij

(t)
> 0

η− ·∆(t−1)
ij pro ∂E

∂wij

(t−1) · ∂E
∂wij

(t)
< 0

∆
(t−1)
ij pro ∂E

∂wij

(t−1) · ∂E
∂wij

(t)
= 0

(4.6)

kde
0 < η− < 1 < η+

Z uvedeného je zřejmé, že pokaždé, když dojde ke zmini znaménka u parciální derivace chy-
bové funkce ve dvou po sobi jdoucích krocích učení, velikost „update-value“ se sníží vyná-
sobením koeficientem η-. Toto se dije z důvodu toho, že zmina znaménka ve svém významu
znamená, že lokální minimum bylo „přeskočeno“ a následná zmina by tedy mila být nižší.
Naproti tomu, pokud má parciální derivace chybové funkce ve dvou po sobi jdoucích krocích
stejné znaménko, velikost zminy vah se zvyšuje.

Metoda Rprop díky své povaze dosahuje rychlejších časů konvergence k optimálním nebo
alespoň témiř optimálním řešením. Zároveň je pro vitšinu případůmožné danoumetodu vyu-
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žít bez jakékoliv modifikace jejích základních parametrů a rychlost učení se neminí napříč celou
topologií síti.

4.2 K

Jiným typem neuronových sítí jsou tzv. Kohonenovy mapy, které jsou velmi často též označo-
vány jako Self-OrganizingMaps (sebeorganizující mapy), či zkráceni SOM.Kohonenovymapy
jsou pojmenovány po finském profesorovi Tuevovi Kohonenovi, který koncept sebeorganizu-
jících map vyvinul v roce 1982. Principiálni využívají SOM tzv. učení bez učitele (unsupervised
learning), kdy předkládaným datům neodpovídá žádný očekávaný výstup.
SOM je tvořena dvima vrstvami. První vrstvou je vrstva vstupů. Tato vrstva obsahuje přesni

tolik neuronů, kolik rozmirů mají jednotlivé vstupní vektory, čímž si jsou SOM podobné s ví-
cevrstvými neuronovými sítimi. Druhá vrstva, nikdy též označována jako Kohonenova vrstva,
je síť vzájemni propojených neuronů, které jsou uspořádány nejčastiji ve čtvercové, nebo he-
xagonální konfiguraci. Každý neuron v Kohonenovi vrstvi (vyjma hraničních neuronů) má 4
nebo 6 vazeb na sousední neurony. Zde se tedy koncept SOM významni liší od MLP. Vstupní
a Kohonenova vrstva jsou pak plni propojeny.
Každý z neuronů Kohonenovy vrstvy má při svém vzniku náhodni vygenerován vektor vah

stejné dimenze (n), jako je dimenze vstupních vektorů, přičemž tento vektor určuje pozici neuro-
nu v n-dimenzionálním prostoru, nejčastiji n-dimenzionální sféře. Vmomenti, kdy jsou SOM
předložena trénovací data, ten neuron, jehož vektor vah má nejmenší vzdálenost (viz rovnice
4.7) od předkládaného vstupu, se stává vítizným neuronem (tzv. Grandmother Cell) a jeho
vektor vah je upraven (viz rovnice 4.8) tak, aby se přiblížil k předkládanému vzoru. Podobným
způsobem jsou ke vstupnímu vektoru přiblíženy i neurony v tzv. sousedství (velmi zjednodu-
šeni oblast okolo neuronu, která se s postupujícím učením zmenšuje). Takto vznikne struktura
neuronů, která reprezentuje strukturu vstupních dat, čímž je možné a výhodné využít SOM k
interpretaci a vizualizaci mnohorozmirných dat.

dj =
n−1
∑

i=0

(xi(t)− wij(t))
2
, (4.7)

kde dj [-] je vzdálenost mezi vstupním vektorem xi a j-tým neuronem reprezentovaným vekto-
rem vah wij.

wij(t+ 1) = wij(t) + η(t) · (xi(t)− wij(t)) , (4.8)

kde η(t) [-] je koeficient učení stejni jako uMLP, a wij(t+1) vyjadřuje hodnotu vektoru vahmezi
i-tým vstupem a j-tým neuronem v následujícím kroku učení.
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Mimo vizualizaci mnohorozmirných dat lze SOM využít i k:

• zpracování řeči,

• zpracování obrazu,

• detekci osob podle fotografií,

• identifikaci a transformaci ručni psaného textu na tiskací,

• automatickému třídiní.
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5
Aktuální stav řešené problematiky

P ř šť á é č a nedostatečná přesnost E-modelu
vedly k vytvoření velkého množství alternativních metod, které umožňují neintrusivní hodno-
cení kvality hovoru. Zatímco kapitola o určování kvality hovoru zamiřovala svou pozornost na
standardizované a oviřené přístupy pro určování kvality hovoru, zde si ukážeme metody, které
si nekladou za cíl standardizaci, nýbrž dílčí zlepšení dostupných neintrusivních metod (zejmé-
na E-modelu) tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné získávat přesnijší informaci o kvaliti
hovoru, popřípadi, a to je klíčová oblast pro tuto dizertační práci, navržení modelů, které by
byly schopny E-model zcela nahradit, prostřednictvím matematického aparátu z oblasti neu-
ronových sítí a regresních funkcí. V zásadi tedy alternativní a moderní přístupy pro zjišťování
kvality hovoru můžeme rozdilit do dvou následujících smirů:

• modifikace/rozšíření E-modelu,

• návrh modelu vycházejícího z konceptu neuronových sítí a regresních funkcí.

V této kapitole si oba smiry rozebereme na konkrétních případech prací autorů, kteří se této
oblasti vinují dlouhodobi.

5.1 M / šíř í E-

Základním přístupem tohoto smiru, který přijala celá řada autorů, je namodelování funkcí vyš-
šího řádu, které by hodnotuR-faktoru získanou ze standardního E-modelu přepočítaly na hod-
notu bližší buďto subjektivním metodám, nebo nejčastiji používané objektivní intrusivní me-
todi, tedy algoritmu PESQ. Další možností, jak modifikovat E-model, je zavedení dodatečných
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faktorů, které upravují nikterou z E-modelemnepředpokládaných situací (např. tandemové za-
pojení kodeků).
Příkladem druhého přístupu je modifikace E-modelu [46], kde autoři cílí na nedostatečnou

schopnost E-modelu reagovat na vyšší ztrátovost paketů. Ve svých simulacích šli až tak daleko,
že simulovali ztrátovost na úrovni 10 %. Aby pokryli efekt zvýšené ztrátovosti, modifikují jeden
z parametrů E-modelu, konkrétni faktor Ie, tedy faktor zhoršení vlivem zařízení, kam spadá i
vliv použitého kodeku. Tento faktor byl modelován na základi logaritmické regrese a to pro
různé způsoby „zacházení“ se ztracenými pakety (ticho, opakování, odstraniní). Dále autoři
zahrnuli do E-modelu nový parametr Ij, který má být odpovidí na nedostatečnou roli jitteru ve
standardizovaném E-modelu. Tento parametr je modelován prostřednictvím sumy parabolic-
ké a exponenciální funkce pomocí tabelovaných koeficientů získaných experimentálni. Podle
autorů je timito úpravami možné se dostat až na odchylku 0,1 od hodnoty MOS skóre získané
metodou PAMS, kterou autoři použili jako srovnávací bázi.
Novijším je pak přístup autorů z Irska, kteří ve své práci [48] cílí na zjednodušenou varian-

tu E-modelu, která se využívá převážni pro monitorování v reálném čase a to zejména z toho
důvodu, že řadu parametrů bere za konstantní. Autoři ve své práci využívají intrusivní metodu
PESQ, kterou mapují na funkci druhého řádu tak, aby zjistili novi zavedené parametry a, b,
c nutné pro modifikaci R faktoru získaného standardizovaným E-modelem. Jakmile jsou tyto
parametry experimentálni zjištiny, lze hodnoty vzešlé z výpočtu standardního E-modelu volni
přepočítávat právi pomocí této rovnice druhého řádu.
V neposlední řadi i autoři z České republiky se touto oblastí zabývali [47]. Konkrétni je tedy

prezentováno rozšíření E-modelu zlepšující výsledky generované E-modelem v případi tande-
mového zapojení kodeků v přenosové cesti, se kterým původní doporučení G.107 vůbec nepo-
čítá. Úprava je provedena přepočtem výsledku generovaného E-modelem pomocí 4 experimen-
tálni určených konstant, které vystupují v rovnici druhého stupni s nezávislou prominnou Ppl,
tedy procentuálním vyjádřením ztrátovosti.
V dané oblasti samozřejmi působí i další autoři se svými konkrétními příspivky pro zlepše-

ní odhadu kvality hovoru prostřednictvím E-modelu, nebo v návaznosti na nij, nicméni další
rozbor prací v této oblasti je vzhledem k zamiření této práce nepřínosný, proto se omezíme na
zdaleka ne vyčerpávající výčet.

5.2 M č á í á ý í í

S příchodem konceptu neuronových sítí se objevila řada aplikací, kde lze tento koncept využít
pro efektivní výpočet hledaných hodnot na základi omezeného souboru vstupních tréninko-
vých dat. Oblast kvality hovoru není výjimkou a i zde najdeme řadu prací využívajících právi
neuronových sítí, popřípadi algoritmů na nich založených, k predikci kvality hovoru z dat tý-
kajících se parametrů přenosového řetizce, popříp jazyka, pohlavímluvčích, apod. Tytomodely
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jsou schopny, za určitých podmínek, generovat velmi přesné výsledky ve vztahu kmetodi, která
byla využita pro získání tréninkových dat, nicméni pokud tyto konkrétní podmínky (např. ko-
dek, zpoždiní, hlasitost, atp.) nejsou dodrženy, dochází ke značnému poklesu přesnosti a tedy i
využitelnosti tichtometod, což je jeden zdůvodů,proč žádný ze zmíninýchmodelůnení obecni
využíván pro vyhodnocování kvality hovoru. Pro konkrétní případy výkonnostního testování
však tento přístup poskytuje řadu výhod. V následujících odstavcích bude rozebrána práce ni-
kolika různých autorů, kteří v průbihuminulých dvou dekád přispili ke zlepšení a zefektivniní
algoritmů v popisované oblasti, čímž uzavřeme přehled aktuálníchmožností hodnocení kvality
hovoru.

Aplikace neuronových sítí na výpočet kvality hovoru není novinkou, mezi prvními se o vy-
užití tohoto konceptu pokusil kolektiv okolo M.Mekyho z New Yorku, který ve své práci [49]
využívá neuronových sítí v kombinaci s analýzou signálových vzorků, z nichž získává paramet-
ry řečového signálu tak, jak je rozpoznává model lidského ucha. Na základi tichto parametrů je
pak signál převeden z frekvenčního spektra do spektra „sluchového“ (auditory), ze kterého jsou
posléze určeny koeficienty pro LPC (Linear Prediction Coding) kódování pro každý jednotli-
vý rámec zakódovaný tímto kodérem. Prostřednictvím tichto koeficientů je pak vypočítávána
kepstrální vzdálenost vzorku originálního (vstupujícího do systému) a vzorku degradovaného
(přeneseného systémem). Tato vzdálenost je pak použita pro určení kvality hovoru ve vztahu
k subjektivním metodám a soubor dvojic kepstrální vzdálenost - kvalita hovoru (MOS) je pak
použit pro trénink neuronové síti typu RBF (Radial Basis Functions), která po natrénování
provádí převod mezi kepstrální vzdáleností a kvalitou hovoru vyjádřenou pomocí MOS skóre.
Maximální odchylka, již autoři uvádijí, je rovna 0,33.

Podobný přístup v roce 2000, tedy o 3 roky pozdiji, přijal tým okolo Q. Fu [50], který dané
řešení upravil tak, aby neuronová síť, v tomto případi RBF a MLP (Multi-Layer Perceptron),
mapovala přímo na parametry signálu. Nedocházelo tedy k mezivýpočtu například v podobi
dříve zmíniné kepstrální vzdálenosti, čímž se daný algoritmus zefektivnil. Odhadovaná chyba v
tomto případi osciluje okolo 0,2.

Za klíčovou lze v této oblasti považovat práci L. Sun z University of Plymouth [34]. Ve své
dizertační práci představuje komplexní model pro určování kvality hovoru prostřednictvím re-
gresních algoritmů a neuronových sítí a to na základi síťových parametrů. Zkoumán je zde vliv
jednotlivých parametrů síti na výslednou kvalitu hovoru získávanou prostřednictvím algorit-
mu PESQ.Následné vektory obsahující příslušné parametry síti a zjištinou kvalitu hovoru jsou
použity pro tvorbu regresních funkcí, resp. trénink neuronových sítí. Detailnijší pohled na po-
užitý algoritmus skýtá obr. 5.1 převzatý z práce L. Sun. Algoritmus PESQ zde nevystupuje jako
zdroj konečného hodnocení kvality hovoru pro tvorbu referenčních dat, nýbrž zde slouží k vý-
počtu parametru Ie, který je následni použit v E-modelu spolu s faktorem zpoždiní Id vzešlým z
modelu zpoždiní. Výsledkem je pak po přepočtu zR-faktoru hodnotaMOS skóre. Zejména při
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Obrázek 5.1: Algoritmus pro získání MOS skóre prostřednictvím kombinace PESQ algoritmu a
E-modelu.

přepočtu jednotlivých parametrů L. Sun využívá řady zjednodušení, avšak výsledky generované
jejím algoritmem dosahují odchylky na úrovni 0,15. Nicméni v této práci nalezneme i nikteré
nedostatky. Z pohledu dnešní doby je problémem, že autorka využila starší verzi E-modelu, kte-
rý ješti nepočítal se shlukovitostí ztracených paketů. Tento parametr je obsažen v doporučení
G.107 až od roku 2005. Navíc zde autorka nezdůvodňuje využití konkrétní aproximační křivky,
což nechává otevřenou otázku, zda by jiná křivka neposkytla přesnijší aproximaci.
Zmíniné nedokonalosti práce L. Sun pokrývá metodika navržená M. AL-Akhrasem [51].

Vzhledem k tomu, že článek byl zpracován až v roce 2009, mil autorský kolektiv k dispozici
již novou verzi E-modelu, která již počítala s možností výskytu ztrát ve shlucích, čímž doplnili
práci L. Sun o nové poznatky. Navíc zde autoři navrhli koncept systému promonitoring kvality
hovoru, jenž využívá neuronových sítí kmapování parametrů síti (Ppl a BurstR) na faktor Ie-ef.
Předkládaná chybovost se zde pohybuje na úrovni 0,1 hodnotyMOS, avšak získanýMOS je po-
rovnáván pouze vůči standardnímu E-modelu, který už z principu nedosahuje takové přesnosti
jako algoritmus PESQ.
Další vývoj se pak zamiřil například i na vliv jazyků na kvalitu hovoru, jak se můžeme pře-
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svidčit v práci H. Larijaniho [54]. Zajímavou alternativou pak je posouzení a odhad kvality
hovoru syntetické řeči, které byly prozkoumány v práci P. Počty [52] a M. Mrvové [53], kde je
rozvíjen koncept neuronové síti a genetických algoritmů, avšak z pohledu generování a analý-
zy zejména ztrátovosti v tichto pracech opit figuruje dvoustavový ztrátovostní model, k jehož
charakteristikám je pak pozorovaná ztrátovost připodobňována, což omezuje případné použi-
tí daného modelu pouze na síti, kde lze alespoň obecni uvažovat o ztrátách tomuto modelu
odpovídajících.

Přehled klíčových příspivků v této oblasti z pohledu autorovy dizertační práce byl již vyčer-
pán a, alespoň pokud je autorovi známo, nebyly publikovány další signifikantni odlišné práce,
které by zkoumanou oblast odhadu kvality hovoru dále rozšiřovaly, proto se přesuňme k samot-
né definici cílů této dizertační práce.
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6
Cíle dizertační práce

T č í á si klade za cíl prozkoumatmožnosti odhadu vlivu jednotlivých para-
metrů přenosové síti na kvalitu hovoru v prostředí VoIP. Hlavní oblastí, kterou pokrývá násle-
dující text, je využití neuronových sítí za tímto účelem, přičemž pro zpřesniní odhadu a zejména
pro zakomponování prvků obousmirnosti komunikace budou využity standardizované postu-
py a rovnice.

Cíle tak, jak byly schváleny studijní komisí, sestávají z následujících bodů:

• Analýza parametrů ovlivňujících kvalitu hovoru - rozbor parametrů ovlivňujících kvali-
tu hovoru, které je možné zjišťovat v reálném čase tak, aby daný model mohl být využit
pro kontinuální monitoring kvality hovoru v síti zejména v okamžicích špičkových zátiží
typických pro výkonnostní testy.

• Návrh modelu pro neintrusivní hodnocení kvality hovoru využitelného v prostředí vý-
konnostního testování - návrh modelu na bázi neuronových sítí, který by po tréninkové
fázi byl schopen určit kvalitu hovoru na základi parametrů identifikovaných v bodi 1.
Modelována tedy bude nelineární funkce mapující jednotlivé vstupní parametry na od-
hadovanou kvalitu hovoru vyjádřenou stupnicí MOSLQE.

• Vytvoření databáze tréninkových/testovacích dat - simulace různých stavů v síti za sou-
časného přehrávání testovacích vzorků signálu tak, aby na základi analýzy přenesených
vzorků bylo možné vytvořit vazbu mezi parametry identifikovanými v bodi 1 a kvalitou
hovoru získanou nikterým z dostupných objektivních intrusivních algoritmů, popř. E-
modelem.
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• Oviření platnosti navrženéhomodelu - nasazení danéhomodelu do reálného testovacího
prostředí tak, aby bylo možno získat miřená data, která budou následni porovnána s
nejčastiji používanou neintrusivnímetodou, tedy E-modelemdle doporučeníG.107, aby
bylo možné zjistit a porovnat efektivitu navrženého modelu.
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7
Návrh modelu, metodika práce a příprava dat

Ná í í popisují prostředky a postupy, pomocí kterých byla tvořena praktická
obsahová část této dizertační práce. Je zde popsána celková idea navrhovaného systému spolu s
procesy, které vedly k vytvoření simulačních dat, jejich analytickému vyhodnocení i vzájemné-
mu statistickémuporovnání různých foremnavrhovaného algoritmu pro odhad kvality hovoru
ze síťových charakteristik. Následující sekce tvoří nezbytný základ pro pochopení výsledků pre-
zentovaných v následujících kapitolách.

7.1 Ná é

Obecný návrh systému pro odhad kvality hovoru není specifikem ani přínosem této dizertační
práce, nýbrž staví, rozšiřuje a zobecňuje již existující systémy, které aplikují definice, standar-
dy a parametry E-modelu, jak jsou definovány v ITU-T G.107 a G.113, a které byly mimo jiné
prezentovány např. v [34, 55].

Základní myšlenkou predikčního systému je evaluace kvality hovoru v závislosti na zachyce-
ných parametrech provozu. Vstupem do systému je tedy tok RTP paketů příslušný k jednomu
hovoru.Tento tok je posléze analyzován a na základi závirů této analýzy je pak určen odhad kva-
lity hovoru. Díky tomu, že RTP pakety samy o sobi nenesou informaci o zpoždiní, je možné
na přijímací strani odhadovat pouze poslechovou kvalitu hovoru, jejíž hodnota je však z pohle-
du normálního telefonujícího nedostatečná. Z toho důvodu, pokud to podmínky dovolují, je
možné jako dodatečný vstup do popisovaného systému využít i informaci o zpoždiní získanou
z externího zdroje. Vhodným a nejsnáze dostupným způsobem je využití protokolu RTCP.

Jelikož vliv zpoždiní na kvalitu hovoru není možné určovat objektivními intrusivními me-
todami a jelikož přesnost odhadu vlivu tohoto zpoždiní v případi E-modelu je vysoká, není
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Obrázek 7.1: Koncepční architektura systému pro predikci kvality hovoru.

výhodné ani účelné pro mapování vlivu zpoždiní využívat např. neuronovou síť, neboť by tím
byla do systému zavedena nepotřebná komplexita a časová náročnost (zejména v případi tréno-
vání).
Systém pro predikci kvality hovoru tedy bude vypadat, jak ukazuje obr. 7.1, kde je i jasni

zřetelné oddilení mezi částí, která byla vyvinuta a částí, která využívá standardizované vztahy.
Následuje popis funkcí jednotlivých modulů.

7.1.1 M

Tok vstupujících RTP paketů je nejprve analyzován s cílem zjistit, jaký typ kodeku je využit
pro přenos užitečných dat. Jelikož systém funguje pouze nad RTP tokem, není možno získat
informaci o kodeku přímo ze signalizace, proto je tato informace čtena přímo z pole Payload
Type paketů RTP.
Získaná informace slouží jako podklad pro volbu konkrétní neuronové síti v modulu neu-

ronových sítí a také pro určení správné časové synchronizace v rámci modulu playout bufferu,
která je nezbytná pro jeho bezchybné fungování a tudíž i pro korektní určení kvality hovoru.

7.1.2 M

Modul playout bufferu simuluje vliv playout bufferu na tok RTP paketů. Primárním účelem
je zlepšení plynulosti přehrávání jednotlivých RTP paketů odstraniním variability ve zpoždiní
jejich doručení. Aby tohoto cíle dosáhl, vnáší playout buffer do přenosového řetizce dodatečné
zpoždiní, které je dané konkrétní hodnotou playout bufferu (fixní) nebo charakteristikou této

48



KAPITOLA 7. NÁVRHMODELU,METODIKA PRÁCE A PŘÍPRAVADAT

hodnoty (minimum, maximum, adaptivní). Velikost, popř. velikost popisující charakteristika,
je vstupem domodulu zpoždiní, kde je připočtena ke zpoždiní vzniklému v průbihu přenosu.

Pakety mimo pořadí, nebo příliš zpoždiné pakety jsou zahazovány, čímž je do přenosového
řetizce vnášena dodatečná ztrátovost.

Konkrétní implementace playout bufferu užitá pro demonstraci fungování zejména ztráto-
vostního modelu navrženého v této dizertační práci má tyto základní rysy:

• Playout buffer má fixní časovou velikost definovatelnou uživatelsky.

• Playout buffer má nekonečný pamiťový prostor (dříve příchozí pakety nejsou zahazová-
ny ani v případi excesivni velkého záporného jitteru).

• K synchronizaci časové základny dochází s přijetím prvního (v čase, ne v pořadí) paketu
a pak znovu v případi, že playout buffer zahodí 5 po sobi jdoucích paketů.

• Pakety jsou na výstupu časovi idealizovány, tj. rozestup mezi pakety je upraven tak, aby
přesni odpovídal rozestupu spočitatelnému z časové známky konkrétních paketů. Jako
referenční hodnota je brána časová známka paketu, kterým se playout buffer synchroni-
zoval. Přesný výpočet idealizovaného času příchodu i-tého paketu ukazuje rovnice 7.1

t′i = t0 +
Ti − T0

fvz
, (7.1)

kde t’i [s] je idealizovaný čas příchodu i-tého paketu, který jemu přiřazen na výstupu pla-
yout bufferu za předpokladu, že daný paket není zahozen, t0 [s] je čas příchodu prvního
paketu, nebo paketu, vůči kterému se playout buffer synchronizoval, Ti [-] je hodnota
pole timestamp i-tého paketu, T0 [-] je hodnota pole timestamp prvního paketu a fvz je
vzorkovací frekvence daného kodeku.

7.1.3 M ý á

Tok RTP paketů vystupující z playout bufferu je následni analyzován z pohledu ztrát. Analýza
probíhá přímým průchodem sekvenčních čísel RTP paketů a ztrátovost je popisována dílčími
charakteristikami, které umožňují lépemapovat vliv ztrátovosti na kvalitu hovoru než jen prosté
vyjádření počtu nebo procenta ztracených paketů. Tyto charakteristiky a jejich určení vycházejí
z doporučení RFC 3550 [2] a práce Salsana a spol. [56].

Modul analýzy ztrátovosti nemá povidomí o tom, které pakety byly ztraceny v síti, a které
byly zahozeny playout bufferem, proto ani v dalších prvcích není tento aspekt zahrnut.

Kompletní vektor charakteristik popisujících zachycenou ztrátovost je pak předán modulu
neuronových sítí, aby provedl vyhodnocení a odhad vlivu ztrátovosti na kvalitu hovoru.
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7.1.4 M ý í í

Tento modul implementuje sadu vícevrstvých neuronových sítí za účelem odhadu vlivu ztráto-
vosti na kvalitu hovoru. Pro každý z kodeků, resp. kombinaci kodeku a paketizace je vytvořena
separátní síť z důvodu zrychlení zejména fáze trénování a zvýšení modularity celého řešení, což
umožňuje za bihu systému libovolni přidávat neuronové síti pro nové kodeky.
Vstupem tohoto modulu jsou charakteristická data popisující stav ztrátovosti pro konkrétní

jeden RTP datový tok. Výstupem pak je odhad kvality hovoru na stupnici MOSLQE popisující
poslechovou kvalitu daného přenosu, přičemž vzorem tohoto výstupu při fázi trénování jsou
hodnoty kvality hovoru získané objektivním intrusivním algoritmem PESQ.
HodnotaMOSLQE jižmůže být využita pro hodnocení virnosti přenosu prostřednictvím da-

ného telekomunikačního řetizce, proto tentomodul spolu s dosud popsanými tvoří minimální
funkční řešení pro hodnocení kvality hovoru schopné operovat pouze s příchozím tokemRTP
paketů.

7.1.5 M ž ě í

Jsme-li schopni určit jednocestné zpoždiní dané komunikace, například pomocí protokoluRT-
CP, nebo i jinými prostředky, je možné výpočetni odhadnout příspivek tohoto zpoždiní k cel-
kovému zhoršení přenášeného hovoru.
Modul zpoždiní funguje tak, že přijímá informace o zpoždiní z externího zdroje a z playout

bufferu (velikost playout bufferu, popř. jejích charakteristikách) a vypočítává z tichto hodnot
velikost faktoru zhoršení vlivem zpoždiní z E-modelu 3.9.

7.1.6 M ý

Výstupem celého systému je hodnota konverzační kvality MOSCQE odhadnutá na základi ma-
pování ztrátovosti na hodnotu MOSLQE a využití rovnic definovaných v E-modelu za účelem
integrace vlivu zpoždiní do zmíniného hodnocení poslechové kvality.
Modul výstupu funguje přesni podle zmíniného schématu. Jeho vstupem je hodnota Id fak-

toru zhoršení vlivem zpoždiní z modulu zpoždiní a MOSLQE vystupující z modulu neurono-
vých sítí. Na základi rovnic 3.8 a 3.4 je pak vypočítána hodnota příslušného R faktoru, která je
pak převedena rovnicí 3.3 na hodnotuMOSCQE.

7.2 S č í ř í ý

Známe-li architekturu systému pro odhad kvality hovoru, lze se zamiřit na to, jakým způso-
bem budou tvořena simulační data, která budou sloužit k nastavení celého systému a následni
k oviření toho, jak přesni a spolehlivi popisovaný systém funguje.
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Obrázek 7.2: Vizualizace jednoho ze simulačních signálů.

7.2.1 Z é

Nehledi na celkovou architekturu predikčního systému je třeba si uvidomit, že spoléháním na
referenční hodnoty získané objektivním intrusivním algoritmem PESQ vznikají specifické po-
žadavkyna vlastnosti zvukových vzorkůpoužitýchpro získání referenčníchhodnot kvality nebo
pro oviření správnosti předkládaného odhadu. Vlastnosti, kterémusí zvukové vzorky splňovat,
jsou definovány ve standardu ITU-T P.862.3 [57] a dále pak v [18], [58] a [59]. Ze zmíniných
standardů vyberme klíčové vlastnosti:

• Doporučená délka zvukového vzorku má být mezi 8 - 30 sekundami.

• 40 - 80% zvukového vzorku musí být tvořeno aktivní řečí, nejméni však 3.2 sekundy.

• Promluvy by mily být střídány souvislým tichem imitujícím reálný hovor o délce 1 - 3
sekundy.

• Vzorek by mil začínat a končit alespoň 0.5 sekundy dlouhým tichem.

• Úroveň signálu by mila být jednotných -26 dBov (vzhledem k přetížení digitálního sys-
tému).

• Hlasové vzorky musí být vzorkovány s frekvencí 8 kHz a uloženy ve formátu lineární 16
bitové PCM (signed).

Pro samotné simulace byly využity referenční zvukové signály, které jsou součástí doporučení
P.862 a jež zmíniné požadované vlastnosti splňují. Celkem bylo využito 10 rozdílných řečových
signálů, 6mužských a 4 ženské, o délce 24 - 27 sekund, ve kterých byly uloženy vždy 2 vity v růz-
ných jazycích (viz [21]), jež byly ztrojeny pro dosažení výše zmíniné délky. Vizualizaci jednoho
ze simulačních signálů ukazuje obr. 7.2.

Volba různých řečníků i jazyků je podložena snahou o to, oviřit případnou signálovou ne-
utralitu navrhovaného systému.
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7.2.2 S č í é

Ačkoliv existuje řada nástrojů (softwarových i hardwarových), které umožňují simulovat síťové
vlivy a ovlivňovat tak probíhající hovor a potažmo jeho kvalitu (za všechny např. netem, Sime-
na Network Emulator), je pomirni problematické precizovat v případi použití tichto nástrojů
síťové vlivy výhradni namédia. Důsledkem tak je, že ačkoliv je nastaven určitý model ztrátovos-
ti, může se stát, že zahozen je např. paket příslušící k signalizaci, nebo k přidruženému RTCP
provozu. Vzhledem k dynamickému generování portů, na nichž probíhá výmina RTP paketů,
je obtížné omezit modelování síťových zhoršení pouze na média. Pokud přistoupíme např. ke
generování na pevni daných specifických portech, pak dochází k tomu, že množství takto gene-
rovaných simulačních dat je omezené a tvorba statisticky významného vzorku je zdlouhavá.
Nehledi na tyto problémy, které lze, ač obtížni, řešit pomocí specifických úprav síťové ko-

munikace, vstupuje do zkoumané a simulované komunikace ješti role jednotlivých prvků v síti
a prominlivého zpoždiní, které na RTP toku vytvářejí. V laboratorním prostředí je taková chy-
ba malá (řádovi desetiny až jednotky milisekund), přesto představuje faktor, který je vhodné ze
simulačního modelu eliminovat.
Z tohoto důvodu bylo navrženo a implementováno simulační prostředí napsané v jazyce Py-

thon, které umožňuje obejít výše zmíniné problémy a zároveň generovat statisticky významná
množství dat.

Síť ý á

Simulační prostředí je logicky rozdileno do dvou nezávislých entit. První entitou je síťový si-
mulátor (třída PcapCreator), který funguje v roli emulátoru síťových vlastností. Vstupem do
tohoto simulátoru je zachycený tok RTP paketů (soubor typu PCAP), který je časovi idealizo-
ván (doby příchodu jednotlivých paketů odpovídají přesným násobkům paketizace) a následni
jsou na nij aplikovány síťové charakteristiky - zpoždiní/jitter a ztrátovost. Výstupem tohoto sí-
ťového simulátoru je tedy modifikovaný soubor typu PCAP, který nese charakteristiky síti, jak
byly zadány uživatelem.
Pro generování ztrátovosti je využíván 4stavový ztrátovostní model (implementován je i Gil-

bert-Elliotůvmodel) a jitter každého paketu je vypočítáván tak, aby odpovídal normálnímu roz-
dilení s průmirem v hodnoti zpoždiní a smirodatnou odchylkou odpovídající 1/2,575 násob-
ku uživatelem zadané hodnoty, díky čemuž 99% vygenerovaných hodnot jitteru má absolutní
hodnotu nižší, než je uživatelem zadaná prahová hodnota. Algoritmus síťového simulátoru je
vyobrazen na obr. 7.3.

S á

Vliv aplikační části pak simuluje simulátor aplikace (třída PcapReader), kde je aplikovánplayout
buffer dle parametrů, jak byly popsány výše. Tímto zpracováním je tak do souboru typu PCAP
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Obrázek 7.3: Algoritmus fungování implementovaného simulátoru síťových parametrů.

přidána dodatečná ztrátovost způsobená zahazováním zpoždiných paketů.
Vytvořen je tak další soubor typu PCAP, který v sobi nese kompletní vlivy přenosového ře-

tizce tak, jak by je vnímal uživatel na přijímací strani. Tento soubor je pak překonvertován do
audio souboru připraveného ke zpracování algoritmem PESQ. Podrobniji je způsob generová-
ní příslušných souborů typu PCAP a jejich vyhodnocení rozebráno např. v [roz1, roz2].

7.2.3 M

Zpohledu samotné simulace pak do simulačního prostředí vstupují RTP toky nesoucí 2 kodeky
- G.711 a SPEEX. Tato dvojice je zvolena z následujících důvodů. Kodek G.711 (využívána je va-
rianta A-law) představuje standard v oblasti telefonie a v případi komunikace prostřednictvím
protokolu SIP je schopnost využívat tento kodek povinná pro každé zařízení.Navíc tento kodek
poskytuje zdaleka nejvyšší kvalitu hovoru v úzkém pásmu. Tento kodek byl navíc zkoumán ve 3
dílčích nastaveních paketizace - 10ms, 20ms a 40 ms, aby byl prozkoumán vliv volby paketizace
na přesnost odhadu kvality hovoru.

Druhým kodekem zvoleným pro oviření fungování navrženého modelu je kodek SPEEX,
který byl vybrán z důvodu jeho naprosté koncepční odlišnosti od kodekuG.711, která spočívá ve
využití algoritmuCELP.Další odlišností tohoto kodeku oproti kodekuG.711 je přímá integrace
algoritmu PLC.
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Tabulka 7.1: Hodnoty simulovaných pravdipodobností pro 4stavový ztrátovostní model.

Pravdipodobnost Hodnoty pro trénování [%] Hodnoty pro testování [%]
p13 0, 1, 3, 5, 10 1, 3, 7, 15
p14 0, 1, 3, 5, 10 1, 3, 7, 15
p32 0, 1, 3, 5, 10 1, 3, 7, 15
p31 60, 75, 90 50, 80
p23 100 100
p41 100 100

V rámci jednotlivých simulací byly nastavovány síťové parametry tak, aby neuronová síť byla
co nejlépe schopna se jednak naučit předkládané vzory a jednak na základi tichto vzorů zobec-
ňovat.

S á í á

Experimentálními miřeními předcházejícími samotné simulaci bylo zjištino, že nejvirniji a s
nejlepší přesností je systém schopen odhadovat kvalitu hovoru pro nastavení přechodových
pravdipodobností 4stavového ztrátovostního modelu, jak jsou uvedeny v tabulce 7.1.
Z této tabulky je patrné, jaké přechodové pravdipodobnosti byly nastavovány v případi si-

mulování ztrátovosti pro generování poškozených toků RTP paketů. Cílem bylo zachytit po-
kud možno celou škálu výsledné hodnoty MOSLQO. Celkovi byly generovány ztrátovosti dle
veškerých jedinečných kombinací zmíniných pravdipodobností, tj. nedocházelo k zesílení vli-
vu jedné konkrétní kombinace (reálné zejména pro p13=0). Jedinečné kombinace přechodových
pravdipodobností byly generovány zvlášť pro tréninkovou fázi neuronové síti a zvlášť pro ovi-
ření její schopnosti generalizovat (testování).
Nastavení hodnot pro jednotlivé přechodové pravdipodobnosti výchází z jejich povahy, ne-

boť platí, že pravdipodobnost:

• p13 odpovídá přechodumezi dobrým a špatným stavem 4stavového modelu, jejím nárůs-
tem roste množství závislých ztrát, jejichž logickým limitem z pohledu kvality hovoru je
cca 15 %,

• p14 odpovídá nezávislým, tedy náhodným ztrátám a platí pro ní stejný limit jako výše,

• p32 je ekvivalentem p14 ale s opačným vlivem (pakety jsou přenášeny navzdory tomu, že je
model ve špatném stavu),

• p41 je v [60] nastavena na 100 % z důvodu posílení vlivu náhodnosti a neshlukovosti ztrát
v případi, že je stavový model v dobrém stavu,
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• p23 je pak ekvivalentem pravdipodobnosti p41 ve špatném stavu modelu.

Hodnoty přechodových pravdipodobností pro využití při testování neuronové síti by ideál-
ni mily být naprosto odlišné od pravdipodobností využitých pro trénování. Avšak pro zachy-
cení a oviření odhadovaných hodnot MOSLQE i v oblasti vyšší kvality, je třeba využít i nízkých
hodnot (v tomto případi 1 a 3 %). Zmíninou odlišnost však zajistí nastavení p31.

S á í ž ě í/

Pro simulaci jitteru a zpoždiní byl využit nejjednodušší uznávaný model předpokládající nor-
mální rozložení odchylek zpoždiní s hraniční hodnotou, jak byla popsána v sekci vinované sí-
ťovému simulátoru, od 0 do 100 ms. Tato hranice byla zvolena na základi dvou faktů:

• Aby bylo možné se vejít do hranice definované E-modelem pro nerušivý vliv zpoždiní
(150 ms), zbývá pro jednocestné zpoždiní v případi maximálního (100 ms) jitteru 50 ms,
což je hodnota obvyklá pro bezproblémová spojení.

• Aby simulace odpovídala realiti, je třeba počítat s realistickým nastavením playout bu-
fferu, které se obvykle pohybuje okolo 50 ms. Nastavení vyšších hodnot jitteru by tedy
nebylo postřehnutelné reálným playout bufferem, neboť by pakety byly zahazovány s
velmi podobnou kadencí.

S nastavením simulovaného jitteru úzce souvisí i nastavení playout bufferu. Jeho velikost byla
pro simulace nastavena na 30, 60 a 90 ms vzhledem k faktu, že se jedná o implementaci fixní-
ho playout bufferu. Zde v práci však bude rozebírán pouze první případ, tj. nastavení velikosti
playout bufferu na 30 ms a to z důvodu nevýznamných zmin v případi dalších nastavení.

Jednosmirné zpoždiní z důvodu způsobu jeho zakomponování do celého systému prostřed-
nictvím standardizovaného stavu simulováno přímo není. Jeho vliv je však uvažován v kapitole
vinované integraci popisovaného modelu do systému pro výkonnostní testování.

Č í

Nyní, když už víme, jakými prostředky a s jakým nastavením byly simulovány různé parametry
zhoršení přenosu v rámci IP síti a samotné aplikace, je vhodné zmínit statistickou významnost
jednotlivých simulací. Vzhledemk faktu, že uvažovanýmodel jednaknebere ohlednanesený sig-
nál a jeho vlastnosti a jednak spoléhá na exaktni nekvantifikovatelnou schopnost neuronových
sítí zkonvergovat do podobného stavu pro stejné vstupy, byly veškeré simulace provádiny pro
každý řečový signál a každé nastavení ztrátovosti a zpoždiní/jitteru 10 krát pro účely trénování
a 5 krát pro účely testování neuronové síti.

Tímto způsobembylo docíleno snížení vlivu náhodných výkyvů a zvýšena vypovídací schop-
nost a virohodnost předkládaných dat.
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7.3 A ý ý

Analytické zpracování výstupů dílčích simulací probíhá v separátním kroku a vychází z parame-
trů zachyceného toku RTP paketů. Stižejní roli v analýze hraje zpracování informací o ztráto-
vosti, která je klíčová pro trénink a nastavení neuronové síti. S využitím znalostí a předpokladů
definovaných v [2] a [56] byly definovány následující parametry popisující ztrátovost:

• Pravděpodobnost ztráty (Ppl) [-] definuje podíl celkového množství ztracených paketů
(NLOST [-]) ku celkovému počtu paketů očekávaných (NSENT [-]) a určena předpisem:

Ppl =
NLOST

NSENT

(7.2)

• Pravděpodobnost ztráty paketu v burstu (PBPL [-]), která vyjadřuje podíl ztracených pake-
tů ve všech sekvencích RTP paketů identifikovaných jako burst (NLOST_IN_BURST [-]) ku
celkovému počtu paketů očekávaných.

Pbpl =
NLOST_IN_BURST

NSENT

(7.3)

• Hustota burstu (ρ [-]) určuje intenzitu ztrát v rámci sekvencí paketů identifikovaných jako
burst.

ρ =
NLOST_IN_BURST

NBURST

, (7.4)

kde NBURST je celkový počet paketů (ztracených i přenesených) v rámci všech burstů.

• Relativní průměrná délka burstu (E’(B) [-]) je průmir délky všech burstů v zachycené
sekvenci RTP paketů ku celkové délce této sekvence. Formou rovnice:

E ′(B) =
NBURST

NSENT ·KBURST

, (7.5)

kdeKBURST je celkový počet burstů v zachycené sekvenciRTPpaketů. Tato veličina vychá-
zí z postřehůSalsana a spol., avšak jemodifikována tak, aby její hodnota byla porovnatelná
napříč vzorky o různé délce.

• Relativní průměrná délka gapu (E’(G) [-]) je obdoba výše uvedeného, ovšem tentokrát
pro případ gapů. KGAP definuje celkový počet gapů v sekvenci.

E ′(G) =
NGAP

NSENT ·KGAP

(7.6)

Časové charakteristiky jsou pak interpretovány funkcí playout bufferu, tedy nezávisle na zvo-
lenémmodelu zpoždiní/jitteru, a jsou promítány do veličin definovaných výše v případi jitteru.
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Vpřípadi zpoždiní pak k faktické analýze nedochází a hodnota zjištiná z externího zdroje je pří-
mo předávaná systému pro odhad kvality hovoru.

7.4 T , é á í á í ů ý í í

Analyticky získaná data o ztrátovosti jsou využita jako vstup pro trénování a testování neuro-
nových sítí. Na podkladu vstupních dat jsou trénovány různé konfigurace neuronových sítí s
cílem minimalizovat predikční chybu. Zmíniné konfigurace sestávají z:

• topologicky odlišných sítí (je hledána optimální topologie),

• různých aktivačních funkcí neuronů,

• různých nastavení parametru Gmin,

• dvou fundamentálni odlišných vstupů (reprezentovaných dvojicí zmíniných kodeků),

• různých předzpracování (průmirování, shlukování atp.).

Pro každou ze zmíniných konfigurací je modelování neuronovou sítí opakováno 20-krát, tj.
20-krát je opakována fáze trénování na datech ze stejné množiny. Každá trénovací množina je
náhodni rozdilena v pomiru 8:2 na trénovací a validační sadu, přičemž samotné trénování pro-
bíhá nad trénovací sadou a přesnost natrénování je oviřována sadou validační. Náhodné dilení
se opakuje pro každé jednotlivé modelování neuronové síti, tj. pro 20 opakování je 20-krát ná-
hodni vytvořena trénovací a validační sada.

Číslo 20 bylo zvoleno tak, aby se omezil vliv náhodni generovaných inicializačních vah, ná-
hodného dilení na trénovací a validační sadu a aby se zvýšila statistická významnost celého sou-
boru.

Testování, tj. oviření fungování modelu neuronové síti na datech, se kterými se neuronová
síť nesetkala, je provádino pro každé z opakování.

Počet epoch trénování v každé konfiguraci byl experimentálni stanoven na 4000, což je hod-
nota, kdy pro žádnou z testovaných topologií a aktivačních funkcí nedocházelo k přetrénování
neuronové síti a zároveň je to bod, kdy je hodnota chybové funkcemodelu neuronové síti velmi
blízko svémuminimu.

Kromi výstupu systému, tj. predikované hodnoty MOS skóre, je pro každé opakování mo-
delace sledován i čas nutný k úspišnému natrénování neuronové síti. Tento čas pak slouží jako
jedna z metrik pro optimalizaci celého systému.

7.5 S é í

Prohodnocení a vzájemnéporovnání intrusivních a neintrusivníchmetod s navrženýmimodely
byly definovány následující základní statistické veličiny.
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• Relativní odchylka (δi [%]) je percentuálním vyjádřením chyby predikované hodnoty (Yi

[-]) vůči referenční hodnoti (Xi [-]) definované vztahem:

δi = 100 · Yi −Xi

Xi

(7.7)

• Pearsonův korelační koeficient (ρCORR [-]; ve vitšini literatury označován jako „R“ , zde
ρCORR, aby nedošlo k zámini s R faktorem) je mírou lineární závislosti dvou promin-
ných a dosahuje hodnot v intervalu od -1 do 1, přičemž čím více jsou si dvi veličiny přímo
úmirné tím více se hodnota korelačního koeficientu blíží 1. Nevýhodou Pearsonova ko-
relačního koeficientu je fakt, že výskyt extrému v souboru hodnot vede k ovlivniní jeho
celkové hodnoty (ve smyslu jak zhoršení, tak i zlepšení). Pearsonův korelační koeficient
je definován vztahem:

ρCORR =

N
∑

i=1

(

Xi −X
)

·
(

Yi − Y
)

√

N
∑

i=1

(

Xi −X
)2 ·
√

N
∑

i=1

(

Yi − Y
)2

, (7.8)

kde „i“ představuje konkrétní jedno nastavení síťových parametrů, Xi představuje refe-
renční hodnotu MOS získanou algoritmem PESQ pro dané nastavení, Yi reprezentuje
hodnotu MOS odhadnutou popisovaným systémem a X̅ a Y̅ jsou průmiry příslušných
veličin.

• Střední kvadratická chyba (RMSE [-]) je de facto statistickým ekvivalentem smirodatné
odchylky a vyjadřuje tedy rozložení jednotlivých namiřených hodnot okolo referenční
hodnoty. VýpočetRMSE vychází z absolutní chybymiření (Δi [-]) definované dle vztahu
níže.

∆i = Xi − Yi (7.9)

RMSE =

√

√

√

√

1

N − 1
·

N
∑

i=1

∆2
i (7.10)

• Střední kvadratická chyba nezávislá na rozptylu referenční veličiny (RMSE* [-]), která je
využívána zejména v souvislosti se subjektivnímimetodamimiření kvality hovoru, obec-
ni potlačuje vliv rozptylu referenční veličiny, vůči které vztahujeme aktuálni namiřenou
hodnotu, resp. hodnotu získanou při i-tém nastavení simulačního prostředí. RMSE*má
stejný vztah pro výpočet jako klasická RMSE, jen místo standardni používané absolutní
chyby zde vystupuje chyba Δi

* [-], která je snížena o rozptyl 95% konfidenčního intervalu
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referenční hodnoty. Vzorce pro výpočet Δi
* a RMSE* jsou uvedeny níže.

∆∗

i = max(0, |Xi − Yi| − ci95,i) (7.11)

ci95,i =







t(α=0.05,df=n−1) ·
√

σ2

n
pokud n < 30

z(α=0.05) ·
√

σ2

n
= 1.645 ·

√

σ2

n
pokud n ≥ 30

(7.12)

RMSE∗ =

√
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√
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·
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∑
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(∆∗

i )
2 (7.13)

V uvedeném je ci95,i rozptyl 95% konfidenčního intervalu, který se v závislosti na velikosti
souborumiření vypočítá součinem tabelární hodnoty Studentova rozdilení t, nebo nor-
málního rozdilení z a odmocniny z podílu smirodatné odchylky σ2 souboru namiřených
referenčních hodnot a jeho velikosti.

Kromi zmíniných statistických veličin jsou pro porovnání daných modelů využívány i sta-
tistické testy, má-li to v konkrétním kontextu smysl a opodstatniní. V takových případech jsou
využívány zejména následující testy:

• Shapiro-Wilkův test pro oviření normality dat.

• Levenův test pro oviření shody rozptylů dvou datových množin.

• Mann-Whitney-Wilcoxonův test shodnosti mediánů dvou různých výbirů.

7.6 O é

Pro zvýšení efektivity navrhovaného systému jsou uvažovány dva základní přístupy:

• předzpracování dat dle parametrů vstupu ztrátovostního modelu,

• předzpracování dle parametrů výstupu ztrátovostního modelu.

Zatímco první přístup vychází z předpokladu, že charakteristiky ztrátovosti generované při
stejném nastavení ztrátovostníhomodelu bymily vycházet přibližni stejné, druhým přístupem
se analyticky snažíme najít shluky pitirozmirných dat v již vygenerovaných ztrátovostních cha-
rakteristikách.

V rámci této práce je využito průmirování vstupů jako zástupce prvníhopřístupukpředzpra-
cování dat, které doplňuje metoda DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications
with noise) a Kohonenovy samoorganizující mapy jako zástupci druhého přístupu, který ovšem
nevedl k průkazným výsledkům a proto je v této práci zmínin jen okrajovi.
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7.7 O ěř í ž é

Funkčnost a případná využitelnost celého navrhovaného modelu je pak oviřena prostřednic-
tvím integrace zde popisovaného systému do nástroje pro výkonnostní testování telekomuni-
kační infrastruktury založené na protokolu SIP, který byl taktéž vyvinut autorem této práce.
Oviření funkčnosti tak probíhá na dvou úrovních:

• oviření validity výsledků - výsledky generované miřením na zatíženém systému jsou po-
rovnány s výsledky algoritmu PESQ a E-modelu,

• zjištiní a oviření váhy takto získaných informací v porovnání s prostou analýzou signali-
zace s cílem určit, zda novi získaná data mohou ukazovat na jiné záviry nebo rozšiřovat
záviry získané z dat doposud dostupných.
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8
Odhad vlivu ztrátovosti na MOS

Ná í í zkoumají vliv jednotlivých parametrů modelu neuronových sítí
na přesnost odhadu kvality hovoru vyjádřené stupnicí MOS. Jako vstup jsou zde brány zvuko-
vé vzorky upravené a analyzované dle postupu uvedeného v kap. 7 a jako referenční hodnota
je zde brán výstup z algoritmu PESQ. Do neuronové síti tedy vstupuje 5 hodnot popisujících
charakter ztrátovosti s tím, že očekávaným a tedy i referenčním výstupem je hodnotaMOSLQO.
Veškerá data jsou konformní s popisem uvedeným v kapitole 7.

8.1 V í ě ř MOS

Vzhledem k charakteru vícevrstvých neuronových sítí je správná volba topologie síti velmi dů-
ležitá pro dosažení optimálního výsledku, přičemž platí, že neexistuje optimální topologie vyu-
žitelná pro všechny typy dat. Příliš málo neuronů vede k neschopnosti neuronové síti správni
se naučit předkládané vzory, zatímco příliš velký počet neuronů vede k tendenci neuronové síti
příliš přesni reprodukovat naučené vzory, což značni omezuje její schopnost generalizovat.

Na základi charakteru dat, která jednoznačni určují počet neuronů ve vstupní (5 charakte-
ristik ztrátovosti, proto 5 neuronů) a výstupní (1 hodnota MOS, proto 1 neuron) vrstvi, a em-
pirických pozorování, která ukázala na relativni jednoduchou strukturu skrytých vrstev, byl
definován základní set topologií, pro niž je vhodné a smyslupné provádit výzkum jejich pou-
žitelnosti pro daný účel. Zkoumány tedy v této podkapitole budou topologie s následujícími
konfiguracemi:

• 5-1-1, (5 vstupních neuronů - 1 skrytý neuron - 1 výstupní neuron),

• 5-3-1,
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• 5-5-1,

• 5-3-2-1,

• 5-5-3-1.

Pro veškeré z uvedených konfigurací jsou využity i biasové neurony pro každou z vrstev kro-
mi výstupní, kde zařazení biasového neuronu nemá logického využití. Tyto jsou vkládány im-
plicitni a nejsou tedy uvedeny v popisu konfigurace. Jako aktivační funkce pro neurony skryté
vrstvy a vrstvy výstupní je použita nejbižniji používaná aktivační funkce, tedy sigmoid. Vstup-
ní vrstva s daty nemanipuluje a je zde využita lineární aktivační funkce. Vstupní i výstupní data
jsou normována.
Koeficient učení η byl po experimentálních pokusech nastaven na hodnotu 0,3. Počet iterací

trénovacího cyklu byl nastaven na 4 000.
Vzhledem k totožné struktuře dat pro oba dříve zmiňované kodeky i pro různé paketizace

je zde využito pouze vzorků kódovaných kodekem G.711 s paketizací 20 ms s tím, že vítizná
topologie bude v dalších podkapitolách využita i pro ostatní nastavení kodeků.

8.1.1 N ěř á

Na základi provedených miření lze sestavit následující tabulku, jejíž podrobnijší hodnoty lze
vyčíst v příloze A a dále pak na přiloženémDVD.

Tabulka 8.1: Tabulka celkových namiřených hodnot pro jednotlivé topologie.

Topologie síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
5-1-1 0,952 0,200 0,127 43,952
5-3-1 0,952 0,200 0,126 70,641
5-5-1 0,951 0,201 0,129 105,477
5-3-2-1 0,853 0,341 0,279 108,993
5-5-3-1 0,899 0,286 0,223 177,046

Z této tabulky vyplývá, že při daném nastavení síti, kde jedinou prominnou byla topologie
navrhované síti, je možné na základi zkoumaných parametrů využít k aproximaci vlivu ztráto-
vosti na kvalitu hovoru první 3 testované topologie. Rozdíl mezi zmíninými třemi a zbylými
dvima 4-vrstvými topologiemi je značný ve všech zkoumaných parametrech, což je způsobeno
značnými nedostatky ve výkonnosti nikterých sítí s 4-vrstvou topologií. Síti s timito topologi-
emi jsou schopny aproximovat hodnotuMOS s podobnou přesností jako síti s 3-vrstvou topo-
logií, avšak při trénování mnohem častiji dochází k přetrénování neuronové síti na konkrétní
vzory.
Přesnijší pohled na výsledky experimentu nabízí následující obr. 8.1, kde jsou znázorniny

veškeré sledované charakteristiky formou krabicových grafů. Přímo z grafů lze potvrdit závir
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uvedený výše, tedy že nejvhodnijší pro aproximaci daného typu dat a vazeb mezi nimi jsou 3-
vrstvé neuronové síti, z čehož vyplývá, že zmíniná vazba je pomirni jednoduchá.

Obrázek 8.1: Krabicové grafy sledovaných charakteristik pro jednotlivé zvolené topologie.

Z pohledu času nutného pro natrénování neuronové síti dané topologie (při dané imple-
mentaci a HW) je z obr. 8.1 patrná jasná závislost délky trénování na komplexnosti trénované
síti, což je očekávaný výstup. Pro relevantní síti (topologie 5-1-1, 5-3-1 a 5-5-1) se průmiry hodnot
doby trénování pohybují od 40 sekund do 105 sekund.

Zajímavým faktem je i to, že s výjimkou topologie 5-3-1 všechny konfigurace neuronových sítí
generují ve vzorku 20-ti opakování pokusu odlehlá pozorování v alespoň jedné ze sledovaných
charakteristik.
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8.1.2 S é í

Jelikož topologie 5-3-1 je jediná, která ve dvaceti nezávislých pokusech nevedla k výskytu exter-
nalit v nikteré ze sledovaných statistik, vezmime tuto topologii jako nejvhodnijší pro budoucí
využití. Porovnání s referenčními vzorky proto provedeme s touto topologií a s ní posléze bu-
deme ostatní topologie srovnávat.
Statistické vyhodnocení podobnosti mezi referenčními daty získanými algoritmem PESQ a

daty vystupujícími zmodelu neuronové síti je vzhledemk velkémupočtu vzorků v oboumnoži-
nách problematické. Prvním faktem je, že rozložení dat v oboumnožinách neodpovídá výbiru z
populace s normálním rozdilením, jak dokazují krabicové grafy v přílozeA aprovedené statistic-
ké testy (Anderson -Darling). Z tohoto důvodu jemožné podobnost oboumnožin porovnávat
prostřednictvím mediánů, nikoliv středních hodnot.
Jako předpoklad pro provedení testumediánů (Mann-Whitney-Wilcoxon) figuruje provede-

ní testu shodnosti smirodatných odchylek (např. Levenův test), avšak vzhledem k rozsáhlosti
datového souboru v obou množinách (cca 800 000 pozorování pro každou iteraci pokusu) se i
případná malá odchylka projeví jako statisticky významný rozdíl a tudíž bude nulová hypotéza
o shodnosti smirodatných odchylek automaticky odmítnuta navzdory jejich očividné blízkos-
ti. V řeči čísel konfidenční intervaly smirodatných odchylek a mediány obou množin vypadají
následovni:

Tabulka 8.2: Tabulka mediánů a konfidenčních intervalů smirodatných odchylek množin referenčních
a modelových vzorků pro topologii 5-3-1.

Množina σmin [-] σmax [-] medián [-]
referenční (PESQ) 0,652 0,654 2,095
modelová (NN) 0,617 0,619 2,090

Tabulka jasni dokazuje blízkost jak mediánů, tak i smirodatných odchylek obou množin,
proto je možné z faktického hlediska uvažovat o tom, že pocházejí z výbiru ze stejné populace,
ačkoliv formálni nesplňují ani test smirodatných odchylek ani test mediánů.
Pokud nyní uvažujeme o zmíniných dvoumnožinách jako o podobných (ve volném, nikoliv

formálním slova smyslu), lze se zamiřit na distribuci relativních odchylek mezi referenční a mo-
delovou sadou. Pro ideální model lze předpokládat normální rozdilení relativních odchylek s
tím, že čímprecizniji jemodel schopen aproximovat referenční hodnoty tímmenší bude rozptyl
tohoto rozdilení. Vzhledem k velkémumnožství dat však opit statistické testy budou nulovou
hypotézu (tj. výbir pochází z populace s normálním rozdilením) zamítat. Daleko smysluplnijší
je v tomto případi porovnat průbih funkce hustoty pravdipodobnosti normálního rozdilení s
charakteristikami odpovídajícími zkoumané množini dat s průbihem relativní četnosti tichto
dat. Výsledek pak pro topologii 5-3-1 vypadá dle obr. 8.2.
Z tohoto obrázku jsou patrné odchylky od normálního rozdilení spočívající zejména v nesy-
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Obrázek 8.2: Průbih funkce relativní četnosti odchylek a příslušné funkce hustoty pravdipodobnosti
normálního rozdilení (topologie 5-3-1).

metrii levé a pravé strany grafu, nicméni obi křivky jsou si velmi podobné a tedy i modelový
příklad je velmi blízký ideálnímu stavu, což ukazuje (nikoliv však dokazuje) na vysokou výkon-
nost navrhovaného modelu.

Podíváme-li se na vyjádření absolutní hodnoty sledované relativní odchylky, pak data pro
uvedený model jsou rozložena dle tabulky 8.3.

Tabulka 8.3: Tabulka rozložení absolutních hodnot relativní odchylky.

Hranice relativní chyby [%] Relativní četnost [%]
< 1 10,071
< 5 46,638
< 10 76,521
< 25 98,994
< 50 99,999
<= 100 100,000

Podobnost nejvýkonnijší a nejpřesnijší topologie, tedy topologie 5-3-1, je ve srovnání s refe-
renčními hodnotami algoritmu PESQ vysoká s tím, že do 10% odchylky leží více než tři čtvrtiny
všech pozorování, což potvrzuje i vypočtená hodnota RMSE, která svou velikostí přibližni 0,2
odpovídá, ve vztahu ke středu stupnice MOS, 7-procentní chybi. Výkonnost modelu je tedy
srovnatelná s alternativami uvedenými v kapitole 5.

65



KAPITOLA 8. ODHADVLIVU ZTRÁTOVOSTI NAMOS

Tabulka 8.4: Zjištiné hodnoty p-value jednotlivých charakteristik v příslušných testech. Párové testy
jsou vztaženy k topologii 5-3-1.

Topologie 5-1-1 5-3-1 5-5-1

p-value

Shapiro - Wilk
RMSE 0,0018 0,0145 0,0000
RMSE* 0,0001 0,0168 0,0000
ρCORR 0,0000 0,0000 0,0000

Levene
RMSE 0,1539 - 0,1747
RMSE* 0,3900 - 0,1313
ρCORR 0,7136 - 0,1218

MWW
RMSE 0,1109 - 0,5886
RMSE* 0,3837 - 0,6447
ρCORR 0,0032 - 0,4032

Známe-li podobnost mezi nejpřesvidčiviji vystupujícím modelem a referenčními hodnota-
mi, podívejme se na srovnání relevantních topologií mezi sebou. Vzhledem ke korelačním dia-
gramům v příloze A a krabicovým grafům tamtéž lze opit usuzovat na podobnost, ovšem pro
porovnání výkonnosti ve sledovaných parametrech je již třeba využít statistické testy, jelikož po-
kus byl pro každou z topologií opakován pouze dvacetkrát.

Namiřené, resp. vypočtené agregované statistiky vzhledem k tomu, že se prakticky neminí
napříč jednotlivými opakováními experimentu, rozhodni nesplňují předpoklad, že vycházejí z
normálního rozdilení. Pro formální oviření tohoto faktu byl využit Shapiro - Wilk test nor-
mality a zjištiné hodnoty p-value příslušné k tomuto testu ukazuje tabulka 8.4. Následuje vý-
stup hodnot p-value příslušného testu shodnosti rozptylů (Leveneův test), která je nezbytná pro
validitu testu shodnosti mediánů (Mann-Whitney-Wilcoxon; dále jenMWW). V případi, že p-
valueMWWtestu bude vyšší než kritická hodnota 5%, pak lze o uvedených výbirech uvažovat v
tom smyslu, že pocházejí ze stejné populace. V případi, že nikoliv, pak se dané výbiry statisticky
významni liší a lze dále určovat, který z výbirů je přesnijší.

Data v tabulce 8.4 potvrzují, že žádný z výbirů klíčových charakteristik nelze považovat za
výbir z populace s normálním rozdilením. Co se společných rozptylů týče, zde je patrné, že
Leveneův test v žádném z případů nezamítá nulovou hypotézu (rozptyly se rovnají) na 95 %
konfidenčním intervalu. Dle dosažených hodnot pak lze usuzovat na vitší podobnost rozpty-
lů jednotlivých charakteristik mezi topologiemi 5-1-1 a 5-3-1. Dle testu mediánů pak za výbir ze
stejné populace lze považovat jak charakteristiky topologií 5-3-1 a 5-1-1, tak i 5-3-1 a 5-5-1 s jedinou
výjimkou, a sice korelačního koeficientu topologie 5-1-1, kde je zřejmé, že ze stejné populace ja-
ko korelační koeficient topologie 5-3-1 nepochází. Zde, dle hodnot jednotlivých pozorování, lze
velmi mírni favorizovat topologii 5-1-1.
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8.1.3 S í

V této podkapitole byly zkoumány jednotlivé topologie z pohledu přesnosti odhadu výsledků
miření kvality hovoru v závislosti na ztrátovosti paketů a jejích charakteristikách. Dle jednotli-
vých simulací a následného vyhodnocení daný typ dat nejlépe aproximuje topologie 5-3-1, která
jako jediná negeneruje odlehlá pozorování v souboru 20 opakování. Statisticky pak lze všechny
3 trojvrstvé neuronové síti považovat za využitelné, neboť jejich výsledky, resp. chybové charak-
teristiky a korelační koeficient lze považovat za výbir ze stejné populace. Jedinou výjimku zde
představuje korelační koeficient topologie 5-1-1, který se proti svému protijšku z topologie 5-3-1
statisticky významni liší.

Pokud je nejdůležitijším kritériemdélka fáze trénování určité topologie, pak lze jako nejvhod-
nijší považovat topologii 5-1-1, která, dle očekávání, svou jednoduchostí umožňuje v dané soft-
warové a hardwarové konfiguraci nejrychlejší natrénování na úrovni přibližni 40 sekund.

Podrobnijší data ohledni sledovaných charakteristik RMSE, RMSE* a ρCORR lze nalézt v pří-
loze A spolu s korelačními diagramy pro jednotlivé zkoumané topologie. Veškerá data, včetni
vstupních, pak lze nalézt na přiloženémDVD.

8.2 V č í ř MOS

Volba aktivační funkce ovlivňuje jednak schopnost jednotlivých neuronů modifikovat vstupní
potenciál a jednak její samotný předpis, resp. jeho složitost, kterýmá vliv na délku doby výpočtu
výstupní hodnoty neuronu, což se samozřejmi projeví jak v délce fáze trénování, tak i v samot-
ném fungování síti (zde samozřejmi minimálni).

Následující podkapitoly porovnávají podbni jako v podkapitolách o topologiích, tři základní
aktivační funkce:

• sigmoidální,

• Gaussovu,

• symetrickou Elliotovu,

s cílem optimalizovat fungování zjištiné nejvhodnijší topologie neuronové síti. Předpokladem
v této části je to, že z hlediska přesnosti si dané aktivační funkce budou velmi podobné, ne-li
stejné, což bude platit zejména pro dvojici sigmoidální a symetrické Elliotovy funkce, které jsou
svýmprůbihem v podstati identické (viz příloha B). Gaussova funkce tuto dvojici doplňuje pro
oviření faktu, že tatomálo využívaná a velmi specifická aktivační funkcemůže být pro daná data
s danou strukturou použita a pokud ano, tak s jakou přesností a s jakými omezeními.

Pro jednotlivámiření zdeplatí již zavedenéparametry, tj. experimentálnímiření je provádino
pro každou aktivační funkci 20-krát, topologie neuronové síti má strukturu 5-3-1, počet epoch
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učení je omezen na 4 000, koeficient učení η je opit 0,3. Vzorky pro sigmoidální aktivační funkci
jsou totožné s timi ze sekce vinované jednotlivým topologiím.

8.2.1 N ěř á

Namiřené hodnoty jsou opit agregovány do kumulativních statistik jednotlivých sledovaných
charakteristik zobrazených v tabulce 8.5, která potvrzuje prvotní předpoklad spočívající ve velké
podobnosti namiřených dat pro síti s odlišnými topologiemi. Již jen na základi této tabulky
lze zavrhnout Gaussovu aktivační funkci pro využití s danou formou dat vzhledem ke znatelni
horším výsledkům ve všech sledovaných charakteristikách. Opit je zde ale třeba mít na pami-
ti, že zavrhnout tuto funkci můžeme pouze na podkladi toho, že množství namiřených dat je
opravdu vysoké, tudíž statistické testy ztrácejí na významnosti a smysluplnosti.
Druhý ze jmenovaných předpokladů se také naplnil. Výkonnost sítí se sigmoidální i symetric-

kou Elliotovou aktivační funkcí je totožná, přičemž klíčovým rozdílem je délka fáze trénování,
kde Elliotova funkce umožňuje korektní natrénování přibližni o 8 % rychleji a to statisticky vý-
znamni, neboť Mann-Whitney-Wilcoxonův test zavrhuje nulovou hypotézu o shodnosti me-
diánů (p-value = 6,5 • 10-8; při připuštiné shodnosti rozptylů).

Tabulka 8.5: Celkové sledované charakteristiky pro jednotlivé aktivační funkce.

Aktivační funkce ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
Sigmoid 0,952 0,200 0,126 70,641
Gauss 0,942 0,220 0,155 68,372
Elliot 0,952 0,200 0,126 62,935

Podobnost výkonu dvou lépe aproximujících funkcí je pak zřetelni viditelná na obr. 8.3, kte-
rý jasni ukazuje na výhodnost Elliotovy funkce z pohledu časového, jež je však vykoupena sta-
tisticky nevýznamným a zřetelni malým zhoršením výkonnosti projevujícím se zde výskytem
externalit v podobi odlehlých pozorování. Elliotova symetrická aktivační funkce tak poskytuje
implementační kompromis mezi rychlostí trénování a přesností odhadu.

8.2.2 S é í

V případi aktivačních funkcí je situace pro statistické vyhodnocení mnohem jednodušší, než je
tomu v případi jednotlivých topologií. Na základi souhrných dat a korelačního diagramu (viz
obr. B.2) lze zcela zavrhnout Gaussovu aktivační funkci, která zajména v okrajových oblastech
spektra stupnice MOS vykazuje výrazné odchylky. Naproti tomu sigmoidální a symetrická El-
liotova funkce mají velmi podobnou výkonnost ve všech sledovaných parametrech, což je dáno
zejména tím, že Elliotova funkce byla navržena tak, aby se co nejvíce blížila funkci sigmoidální
avšak s tím rozdílem, aby nevyžadovala výpočet exponenciálních hodnot, který je časovi nároč-
ný.
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Obrázek 8.3: Krabicové grafy sledovaných charakteristik pro jednotlivé zvolené aktivační funkce.

Z pohledu již zavedených statistických testů výsledky shrnuje tabulka 8.6, která ukazuje na
dva klíčové fakty - normalita dat byla pro obi aktivační funkce ve všech sledovaných statistikách
zamítnuta a rozptyly se u všech statistik v obou případech statisticky významni liší, tudíž oviřo-
vání toho, zda jednotlivé charakteristiky vycházejí ze stejné populace, nemá smysl. Oba zmíniné
záviry mají svůj původ v charakteru vypočtených statistik, které se v jednotlivých iteracích kaž-
dého z pokusů prakticky neminí, což vede k tomu, že i jedna malá odchylka způsobí zamítnutí
nulových hypotéz u všech použitých statistických testů.

8.2.3 S í

Jelikož statistické oviření významnosti toho, do jaké míry jsou si jednotlivé vypočtené charak-
teristiky blízké, není možné provést (již rozptyly se významni liší), lze na první pohled uzavřít
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Tabulka 8.6: Zjištiné hodnoty p-value jednotlivých charakteristik v příslušných testech. Párové testy
jsou vztaženy k sigmoidální aktivační funkci.

Aktivační funkce Sigmoid Elliot

p-value

Shapiro - Wilk
RMSE 0,0145 0,0360
RMSE* 0,0168 0,0426
ρCORR 0,0000 0,0003

Levene
RMSE - 0,0025
RMSE* - 0,0044
ρCORR - 0,0037

tuto podkapitolu tím, že se výsledky obou relevantních aktivačních funkcí statisticky významni
liší a tudíž lze využít tu funkci, jejíž chybovost je menší. Nicméni při hlubším pohledu zejména
na fakt, že odchylky jsou přítomny v hodnotách na čtvrtém desetinném místi a níže, již tento
úsudek není tak jednoznačný. Přidáme-li navíc informaci o významni vyšším výkonu Ellioto-
vy aktivační funkce v časové doméni, lze tuto funkci doporučit pro využití s daným typem dat
spíše než funkci sigmoidální.

8.3 V G ř MOS

Veškerá doposud provedenámiření a simulace spoléhaly na předpoklad, že nejvirniji charakte-
ristiky ztrátovosti popisují veličiny vycházející z nastavení parametru Gmin na hodnotu 16 tak,
jak je uvedeno v doporučení RFC 3550 [2]. Následující podkapitoly si kladou za cíl oviřit, zda
snížení nebo zvýšení hodnoty parametruGmin vede k významnému zlepšení nebo naopak zhor-
šení ztrátovostního modelu jako celku.
Veškeré parametry neuronové síti zůstávají zachovány, tj. počet cyklů trénování je 4 000,

koeficient učení η je roven 0,3, topologie síti je 5-3-1 s Elliotovou aktivační funkcí pro skrytou a
výstupní vrstu. Parametr Gmin je nastaven postupni na hodnoty 8, 16 a 32.

8.3.1 N ěř á

Z agregovaných dat jednotlivých miřených charakteristik uvedených v tabulce 8.7 je patrná vy-
soká podobnost všech sledovaných veličin s jediným významniji se minícím elementem a to
časem potřebným pro natrénování, který je u hodnoty 16 parametru Gmin nejnižší s rozdílem
přibližni 2 sekund oproti druhé nejnižší hodnoti (Gmin=8). Zde ale krabicové grafy z obr. 8.4
ukazují na původ namiřených dat ze stejné populace (což potvrzují i příslušné statistické testy),
proto zde nelze hovořit o statisticky významném rozdílu.
Ve čtenářsky srozumitelnijší podobi přdkládají data namiřená pro jednotlivé hodnoty para-

metruGmin grafy v obr. 8.4, kde je zřejmé, že nejvíce externalit je generováno v případi nastavení
parametru Gmin na hodnotu 8.
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Tabulka 8.7: Tabulka celkových namiřených hodnot pro jednotlivé hodnoty parametru Gmin.

Velikost Gmin [-] ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
8 0,952 0,200 0,127 64,251
16 0,952 0,200 0,126 62,935
32 0,951 0,201 0,128 66,747

8.3.2 S é í

Statistické vyhodnocení sledovaných charakteristik zavedenými testy ukazuje tabulka 8.8. Zde
je jasni patrný podobný charakter dat, s jakým bylo pracováno doposud. Normalita dat byla
zamítnuta u všech tří výbirů pro všechny charakteristiky. Rozptyly jsou shodné ve všech přípa-
dech, tj. všechny charakteristikymohou pocházet z populace se stejnými rozptyly jak pro dvojice
Gmin=16 a Gmin=8, tak i pro dvojice Gmin=16 a Gmin=32. Ve druhém případi je dosahováno do-
konce hodnot p-value na úrovni 1. Porovnáme-li však výbiry charakteristik jako takové pomocí
MWW testu, pak za výbiry z totožné populace nelze považovat sadu hodnot korelačních ko-
eficientů pro Gmin=16 a Gmin=32. Jinak nulovou hypotézu MWW testu o shodnosti mediánů
zavrhnout nelze.

Tabulka 8.8: Zjištiné hodnoty p-value jednotlivých charakteristik v příslušných testech. Párové testy
jsou vztaženy k hodnoti 16 parametru Gmin.

Gmin [-] 8 16 32

p-value

Shapiro - Wilk
RMSE 0,0017 0,0361 0,0002
RMSE* 0,0008 0,0426 0,0004
ρCORR 0,0007 0,0003 0,0002

Levene
RMSE 0,3404 - 1,000
RMSE* 0,2837 - 0,8876
ρCORR 0,5602 - 1,000

MWW
RMSE 0,2907 - 0,0679
RMSE* 0,3368 - 0,0687
ρCORR 0,4035 - 0,0368

8.3.3 S í

Přes nízké hodnoty p-value pro MWW testy jednotlivých dvojic sledovaných charakteristik lze
jak případ s parametrem Gmin nastaveným na hodnotu 8, tak i případ s parametrem Gmin na-
staveným na hodnotu 16 považovat za výbir ze stejné populace, jako základní případ následující
doporučení RFC 3550. Jednotlivé případy se tedy statisticky významni neliší a lze využít všech-
ny tři hodnoty parametru Gmin pro účely modelování vlivu ztrátovosti na kvalitu hovoru. Dle
dosažených hodnot však zaostává případ s Gmin=32, kde se jedna charakteristika (korelační koe-
ficient) statisticky významni liší a u zbylých dvou je hodnota p-value velmi blízko kritické me-
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Obrázek 8.4: Krabicové grafy sledovaných charakteristik pro různé volby parametru Gmin.

zi 0,05. Pro všechny charakteristiky v tomto případi platí, že vykazují pozorovatelné zhoršení
oproti pozorováním s hodnotou Gmin nastavenou na 16, jak dokazuje obr. 8.4.

8.4 V ů ř MOS

Posledním významným jevem, jehož vliv na přesnost odhadu kvality hovoru bude zkoumán, je
volba přenosového kodeku, který je pro přenos užitečných multimediálních dat využit. Cílem
této podkapitoly je ukázat a pokud možno i prokázat, že navrhovaný model s definovanými
vstupními parametry je schopen po přetrénování na nové vzory reagovat na různé kodeky a
přesni odhadovat vliv ztrátovosti. Úplný výčet všech kodeků, nebo i jen tich nejbižnijších by,
vzhledem k nastoupenému způsobu oviřování, významni překračoval zamýšlený rozsah této
práce, proto bude experiment omezen na tato nastavení:
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• kodek G.711 A-law s paketizací 10 ms,

• kodek G.711 A-law s paketizací 20 ms,

• kodek G.711 A-law s paketizací 40 ms,

• kodek SPEEX s paketizací 20 ms (střední nastavení kvality, bez VAD, s VBR).

Parametry, které jsou využívány neuronovou sítí, se neminí a stejni jako v minulých experi-
mentech a vzhledem k doposud dosaženým závirům jsou nastaveny následovni:

• parametr Gmin=16,

• topologie neuronové síti je 5-3-1,

• Elliotova aktivační funkce v neuronech skryté a výstupní vrstvy,

• koeficient učení η=0,3,

• maximálni 4 000 epoch učení.

8.4.1 N ěř á

Souhrnná data jednotlivých sledovaných charakteristik jsou vypsána v tabulce 8.9, která ukazuje
velkou podobnost pro všechna nastavení kodeků. Patrný je vitší rozdíl mezi výsledky kodeku
SPEEX a jednotlivými nastaveními kodeku G.711, který vyplývá z naprosto odlišné filosofie i
architektury obou testovaných kodeků. Na základi tabulky 8.9 však lze usuzovat na vysokou
korelaci vzorových a modelových dat i v případi tohoto kodeku, což dokládá i příslušný kore-
lační diagram, který lze nalézt v příloze D.

Navzdory horšímu výsledku v případi zmíniného kodeku SPEEX ve všech sledovaných pa-
rametrech je ale stále patrný obecni vysoký výkon navrhovaného modelu, který sice dosahuje
vyšší chybovosti a horší korelace, rozdíly jsou však v jednotkách procent.

Ponikud překvapivým je výsledek kodeku G.711 s paketizací 10 ms, kde je jasni patrná nižší
chybovost v kategoriích RMSE a RMSE*. Toto lze přisuzovat vitšímu množství paketů, které
vstupují do analýzy ztrátovosti, což vede k přesnijšímuodhadu všech sledovaných charakteristik
ztrátovosti.

Výkyvy v hodnotách trénovacího času nemají žádný fundamentální podklad (množství i for-
ma vstupních dat jsou shodné) a liší se jen v závislosti na interním fungování implementované
neuronové síti, což je patrné z malých odchylek namiřených hodnot v řádech jednotek sekund
a pomirni velkých přesahů jednotlivých krabicových grafů na obr. 8.5.

Obr. 8.5 ukazuje příslušné sledované charakteristiky zobrazené ve formi krabicových grafů
vycházejících z dat, která lze nalézt v příloze D. Je zde jasni patrné, že vyšší množství vstupních
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Tabulka 8.9: Tabulka celkových namiřených hodnot pro jednotlivé topologie.

Kodek ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
G,711 (10) 0,952 0,183 0,118 68,929
G,711 (20) 0,952 0,200 0,126 62,935
G,711 (40) 0,951 0,201 0,128 66,747
Speex 0,923 0,220 0,137 65,878

Tabulka 8.10: Zjištiné hodnoty p-value jednotlivých charakteristik v příslušných testech. Párové testy
jsou vztaženy k výsledkům kodeku G.711 s paketizací 20 ms.

Kodek G.711 SPEEX

p-value

Shapiro - Wilk
RMSE 0,0361 0,0000
RMSE* 0,0426 0,0000
ρCORR 0,0003 0,0000

Levene
RMSE - 0,4490
RMSE* - 0,4948
ρCORR - 0,3270

MWW
RMSE - 0,0000
RMSE* - 0,0000
ρCORR - 0,0000

paketů, ze kterých se posléze vypočítávají charakteristiky ztrátovosti, má pozitivní vliv na přes-
nost odhadu kvality hovoru a to ve všech sledovaných parametrech vyjma času trénování, který
je však ovlivnin jednou výjimečni vysokou hodnotou.

8.4.2 S é í

Vzhledem k již provedeným statistickým testům a zejména k tomu, že vzhledem k charakteru
a rozložení sledovaných dat nelze dospit k silnému statistickému potrvzení podobnosti, nebo
naopak rozdílnosti, se v této části omezíme pouze na posouzení, zda výbiry sledovaných veličin
pro kodeky G.711 s paketizací 20 ms a SPEEX mohou pocházet ze stejné populace či nikoliv.
Pro zbylá nastavení, tj. G.711 (10 ms) a G.711 (40 ms) budeme vycházet z dostupných obrazo-
vých dat v podobi obr. 8.5 a obrázků v příloze D a zhodnocení provedeme v rámci shrnutí této
podkapitoly.
Pro zmíniné dvi volby kodedů - G.711 (20 ms) a SPEEX - lze z grafů na zmíniných obráz-

cích předpokládat, že se statisticky významni liší a to zejména z toho důvodu, že mediány všech
pozorovaných charakteristik jsou od sebe viditelni vzdáleny a také proto, že dochází pouze k
malým překryvům příslušných krabicových grafů. Číselná vyjádření jednotlivých testů ukazuje
tabulka 8.10.
Tabulka 8.10 jasni potvrdila očekávané předpoklady. Žádná z dat nelze považovat za výbir

z normálního rozdilení. Ačkoliv mohou obi skupiny dat pocházet z populace se stejným roz-
ptylem, rozhodni nepocházejí z jedné a téže populace, neboť mediány se v obou případech pro
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Obrázek 8.5: Krabicové grafy sledovaných charakteristik pro různá nastavení kodeků.

všechny sledované statistiky významni liší. Výkonnost navrhovaného ztrátovostníhomodelu je
tedy statisticky významni horší pro všechny sledované parametry v případi kodeku SPEEX v
porovnání s kodekem G.711 s paketizací 20 ms.

8.4.3 S í

V této podkapitole byly zkoumány vlivy volby různých nastavení kodeku s cílem oviřit, zda je
možné navržený model využít i pro jiné typy kodeků. V případi zminy paketizace u kodeku
G.711 dochází pouze k dílčímu zhoršení přesnosti výsledků s rostoucí paketizací, což je způso-
beno snižujícím se množstvím paketů, ze kterých jsou vypočítávány charakteristiky ztrátovosti
jednotlivých RTP toků. V žádném z tichto případů nedošlo k významnému zhoršení které-
hokoliv parametru takovým způsobem, který by způsobil znehodnocení celkových výsledků a
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znemožnil nasazení navrhovaného modelu pro kterýkoliv ze jmenovaných případů.
Vpřípadi kodeku SPEEXdošlo k významnému zhoršení celkové výkonnosti, nicméni všech-

ny charakteristiky a sledované parametry vykazují i v tomto případi velmi dobré výsledky, které
sice nejsou tak dobré jako v případi kodekuG.711, avšak stále jsou vysoce využitelné. Zhoršení je
v tomto případi způsobeno zejména vitšímmnožstvím parametrů, které v případi hybridních
kodérů ovlivňují celkovou kvalitu hovoru tak, jak je vnímána uživatelem. Zde se jedná např. o
algoritmus PLC, prominlivou přenosovou rychlost (VBR) i způsob, jakým je zvukový signál
kódován a rekonstruován.

8.5 M ž ýš í ř MOS

Doposud bylo v případi vstupních dat uvažováno pouze s minimálním předzpracováním a to
zejména z toho důvodu, že dosáhnout stejných hodnot ve všech 5 ztrátovostních charakteristi-
kách, jak jsou definovány v kapitole 7.3, je možné jen ve výjimečných případech, jakým je na-
příklad nulová celková ztrátovost. Ostatní případy jsou pak důsledkem náhodných jevů, které
nevedou k vytváření skupin vstupních dat, u kterých by milo smysl uvažovat, nebo implemen-
tovat jakoukoliv metodu předzpracování. Smíříme-li se však s určitou ztrátou informace, při-
cházejí v úvahu dva základní přístupy k předzpracování dat:

• předzpracování dle parametrů vstupu ztrátovostního modelu,

• předzpracování dle parametrů výstupu ztrátovostního modelu.

V prvním případi uvažujeme situaci, kdy veškerá data generovaná dle konkrétního ztráto-
vostního modelu, tj. s jednou kombinací přechodových charakteristik 4-stavového ztrátovost-
níhomodelu, vedou k hodnotám kvality hovoru, které si jsou blízké. Platí-li takový předpoklad,
lze nad takovouto množinou hovorových dat provést statistickou analýzu a jako vstup do neu-
ronové síti následni využít nikterou ze statistických charakteristik (např. průmir, jak je tomu v
následujícím experimentu) každého ze vstupních parametrů ztrátovosti. Takto dojde jednak ke
snížení počtu vstupních vektorů trénovací množiny a jednak se i sníží vliv případných externa-
lit, které se v generovanémnožini dat mohou vyskytovat. Potlačení vlivu odlehlých pozorování
stejni jako odstraniní rozptylu vstupních dat může ve svém důsledku vést ke snížení volatility
odhadovaných výsledků a tudíž i ke zvýšení celkové přesnosti. Snížení počtu trénovacích dat
pak vede k odpovídajícímu zefektivniní fáze trénování neuronové síti a tedy i jejímu zrychlení.
Pro oviření zmíniných předpokladů využijme vstupních dat vygenerovaných pro kodek

G.711 s paketizací 20 ms, čímž bude zachována i konformita výsledků s timi prezentovanými
v předchozích podkapitolách. Souhrnné výsledky porovnávající výstupy nepředzpracovaných a
předzpracovaných dat ukazuje tabulka 8.11, kde, oproti předešlým souhrnným tabulkám, chybí
veličina RMSE* a to z toho důvodu, že zprůmirováním vstupních parametrů ztrátovosti pro
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dané nastavení přechodových pravdipodobností ztrátovostního modelu je timto parametrům
přiřazena jedna hodnota (průmir) a výpočet rozptylu nutného pro určení konfidenčních inter-
valů ztrácí smysl. Podrobná data spolu s korelačními diagramy jsou uvedeny v příloze E.

Tabulka 8.11: Tabulka celkových namiřených hodnot pro nepředzpracovaná a předzpracovaná data
miření s kodekem G711.

Předzpracováno ρCORR [-] RMSE [-] Čas [s]
NE 0,952 0,200 62,935
ANO 0,962 0,174 7,426

Hodnoty sledovaných veličin uvedené v tabulce 8.11 potvrzují oba zmíniné předpoklady.
Vzhledem ke zvýšení hodnoty korelačního koeficientu a naopak snížení hodnoty střední kva-
dratické chyby lze usuzovat, že předzpracováním datmodel dosáhl vyšší přesnosti v porovnání s
výsledky generovanými algoritmemPESQ.Dále také došlo ke snížení průmirné doby trénování
síti a to více než 8-násobni.

Porovnáním korelačních koeficientů a středních kvadratických chyb pro jednotlivé sady dat
využívané pro oviření fungování neuronové síti (viz příloha E) však zjistíme, že snížení chybo-
vosti a zvýšení lineární závislosti vyjádřené korelačním koeficientem je způsobeno výlučni daty
trénovací sady a nemá všeobecný vliv na efektivitu neuronové síti. Jako prokazatelné zlepše-
ní tak lze vnímat pouze zkrácení délky trénovací fáze neuronové síti, které není doprovázeno
zhoršením dílčích ani celkových výsledků.

Statisticky pak vyhodnocování zmíniných dvou miření jako celku nemá relevantní zdůvod-
niní, neboť je třeba vždy počítat s rozdílem způsobeným jinýmmnožstvím dat v trénovací sadi,
proto statistické oviření provedeme pouze na datech vystupujících z miření na validačních a
testovacích sadách obou případů, která jsou opit vložena do příloh (viz příloha E). Tabulka 8.12
ukazuje výsledky statistických testů příslušných charakteristik pro souhrnná data z validačních a
testovacích sad s vyloučením sad trénovacích. Opit je potvrzeno, že data nepocházejí z populace
s normálním rozdilením, nicméni jak v případi rovnosti rozptylů, tak v případi rovnosti medi-
ánů nelze nulovou hypotézu zamítnout a je tedy možné výsledky obou experimentů považovat
za výbiry z téže populace a tedy oba přístupy za statisticky rovnocenné.

Jako další přístupy pro předzpracování dat byly využity Kohonenovy mapy a metoda určo-
vání shlukovitosti dat nazvaná DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with
noise), které se řadí do druhé zmíniné skupiny přístupů k předzpracování dat, tedy do skupiny
předzpracování dle parametrů výstupu ztrátovostního modelu. Zde je základní filosofií snaha
nalézt ve výstupních datech vzájemné podobnosti, na základi kterých by bylo možné daná da-
ta rozdilit do shluků vzájemni si blízkých dat, na kterých by opit bylo provádino statistické
zpracování (např. průmirování jako v předchozím případi). Výsledky obou přístupů byly ale
nejednoznačné a nevedly ke smysluplnému vytváření shluků dat, pročež nemohly tyto přístupy
být využity pro zpřesniní nebo zrychlení ztrátovostního modelu.
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Tabulka 8.12: Zjištiné hodnoty p-value jednotlivých charakteristik v příslušných testech. Párové testy
jsou vztaženy k výsledkům kodeku G.711 s paketizací 20 ms bez předzpracování (průmirování).

Předzpracování Ne Ano

p-value

Shapiro - Wilk RMSE 0,0000 0,0000
ρCORR 0,0371 0,0457

Levene RMSE - 0,8724
ρCORR - 0,1646

MWW RMSE - 0,9079
ρCORR - 0,6091

8.6 S í á í ý

Celá tato kapitola si kladla za cíl oviřit možnosti navrhovaného ztrátovostního modelu na bá-
zi neuronových sítí, který vychází ze statistik ztrátovosti, jež je možné miřit, resp. dopočítávat
na strani příjemce. Tento model provádí mapování tichto statistik na kvalitu hovoru miřenou
stupnicíMOSa, jakbyloukázánovpředcházejícíchpodkapitolách, je schopendosahovat výsled-
ků srovnatelných s timi, které jsou publikovány v soudobých pracech, přičemž složitost celého
zpracování vstupních dat je redukována na obecné statistické vyhodnocení, které je možno apli-
kovat na vstupní data vygenerovaná libovolným modelem či reálným provozem. Podrobniji o
popisované metodice a modelu včetni jeho nasazení v prostředí monitorovacích sond pojedná-
vají publikace autora [roz3, roz4].
Postupným miřením klíčových charakteristik ρCORR, RMSE a RMSE* pro různá nastavení

parametrů modelu pro odhad kvality hovoru byly zjištiny následující poznatky:

• Nejefektivnijší topologií pro daný typ dat je topologie 5-3-1, je ale možno využít i jedno-
dušší topologii 5-1-1 za cenu častijších výskytů odlehlých pozorování.

• Z pohledu aktivační funkce je efektivnijší Elliotova symetrická funkce, jelikož jejím vyu-
žitím lze v dané implementaci neuronové síti dosáhnout 8 % snížení časové náročnosti
trénovací fáze neuronové síti s minimálním dopadem na přesnost odhaduMOS skóre.

• Volba parametru Gmin nemá vliv na fungování modelu.

• Model je schopen pracovat i s jinými nastaveními přenosového kodeku (různé paketiza-
ce, jiný kodek), ačkoliv v případi kodeku SPEEX, který v experimentu zastupuje hybridní
kodéry, došlo ke zřetelnému a statisticky významnému zhoršení ve sledovaných charak-
teristikách.

• Další zpřesniní navrženéhomodelu je velice obtížné z důvodu nemožnosti efektivni pro-
vést analýzu shluků vstupních dat. Je ale možné snížení časové náročnosti fáze trénování
neuronové síti např. průmirováním vstupních dat dle parametrů generujícího ztráto-
vostního modelu.
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Statisticky jsou veškeré záviry podloženy buďto vysokým množstvím pozorování a násled-
nou explorační analýzou nebo příslušnými statistickými testy a jak dokládá obr. 8.2 a obr. 8.6,
rozložení relativních četností relativních odchylek ve všech sledovaných případech v podstati
kopíruje křivku normálního rozdilení se stejnými parametry, jako jsou parametry souboru rela-
tivních odchylek (střední hodnota, smirodatná odchylka). Tento stav se dá považovat za ideální,
protože ukazuje na snižující se četnost relativních odchylek s jejich rostoucí velikostí. Z tohoto
důvodu lze považovat prezentovanýmodel ztrátovosti za vhodný pro přibližné odhadování kva-
lity hovoru v aplikacích pro výkonnostní testování, nebo pro kontinuálnímonitoring v reálném
čase.

Obrázek 8.6: Porovnání rozložení relativních četností relativních odchylek s normálním rozdilením o
stejných parametrech pro Elliotovu aktivační funkci a kodek speex.

Pro dokreslení úplné situace je ješti vhodné porovnat výkonnost navrženého modelu s algo-
ritmy, které jsou v bižné praxi používány pro určování kvality hovoru a které tvoří integrální
součást vývoje a implementace zde popisovaného modelu. Timito algoritmy jsou nikolikrát
zmiňovaný algoritmus PESQ, který představuje zavedený standard intrusivního přístupu k ur-
čování kvality hovoru, a E-model jako zástupce neintrusivního přístupu.

Porovnání provedeme na doposud využívaných hlasových vzorcích kodeků G711 (20 ms) a
SPEEX, které budou degradovány narůstající ztrátovostí náhodného charakteru v intervalu od
0 do 15 % zahozených paketů. Takto degradované vzorky budou analyzovány zde popisovaným
modelem pomocí příslušné neuronové síti, která v průbihu předchozích experimentů vyka-
zovala nejnižší chybovost v parametrech RMSE a RMSE*. Pro srovnání pak budou zachyce-
né vzorky převedeny do zvukového formátu a analyzovány algoritmem PESQ. V případi E-
modelu je pak pro hodnocení využita rovnice zjednodušeného výpočtu R-faktoru (viz 3.4), jejíž
využití je však ztíženo faktem, že zde využívaný kodek SPEEX není z dílny ITU-T a proto pro
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Obrázek 8.7: Namiřené hodnoty parametru Ie-ef pro rostoucí ztrátovost s příslušnou regresní křivkou.

nij nebyla stanovena hodnota parametru Ie. Z tohoto důvodu je třeba hodnotu na parametru
Ie závislého celkového zhoršení vlivem kodeku Ie-ef určit pro kodek SPEEX analyticky.
Analytické určení hodnoty Ie-ef vychází z rovnice 3.2, která popisuje závislost tohoto para-

metru na konstanti Ie, jak již bylo řečeno, konstanti Bpl a na dvou prominných - Ppl a BurstR.
Poslední jmenovanou lze považovat za konstantní a navíc rovnu jedné v případi, že je ztrátovost
náhodná a nevykazuje známky shlukovitosti. Takto lze závislost parametru Ie-ef omezit pouze
na jednu prominnou a to relativní počet ztracených paketů Ppl.
Využijeme-li pak hodnot kvality hovoru zjištiných algoritmem PESQ jako referenci pro vý-

počet R-faktoru (viz 3.8), pak vypočtená hodnota faktoru R v sobi zahrnuje, vzhledem k tomu,
že ztrátovost byla jediným simulovaným zhoršením, hodnotu Ie-ef, jež je také definována rovnicí
3.4. Takto zjištiné hodnoty Ie-ef pak lze regresní analýzou převést na předpis definující závislost
tohoto parametru na celkové ztrátovosti s využitím např. Levenberg-Marquardtova algoritmu
[63]. Výsledná rovnice popisující zmíninou závislost (rovnice 8.1) ve formi vynesené křivky a
jednotlivé vypočtené hodnoty parametru Ie-ef jsou zobrazeny na obr. 8.7.

Ie−eff = 16, 630 · ln (Ppl + 0, 911) + 14, 843 (8.1)

Tento odhad je samozřejmi velmi přibližný, avšak poskytuje alespoň základní představu o
tom, jakým způsobem se vyvíjí hodnota celkového zhoršení vlivem kodeku v závislosti na ros-
toucích náhodných ztrátách. Vedlejší informací, kterou lze ze zobrazeného grafu na obr. 8.7
vyčíst je to, že minimální hodnota zhoršení v případi kodeku SPEEX s použitým nastavením je
přibližni rovna 14, což je v porovnání s kodekemG.711, kterýmá při nulové ztrátovosti hodnotu
parametru Ie-ef rovnu nule, výrazni více.
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Samotné porovnání zmíniných modelů ukazuje obr. 8.8, který má vysokou vypovídací hod-
notu v tom, že jasni ukazuje, jak se křivky proložené výsledky miření algoritmem PESQ a po-
pisovaným ztrátovostním modelem podobají. Jasni patrná je i schopnost neuronové síti apro-
ximovat prakticky exponenciální charakter vlivu náhodné ztrátovosti na objektivní hodnocení
kvality hovoru.

Obrázek 8.8: Porovnání algoritmu PESQ, E-modelu a popisovaného modelu na bázi neuronových sítí
(NN) pro kodeky G.711 a SPEEX.

V případi kodeku G.711 pak lze objektivni srovnávat popisovaný model a jeho výsledky i
s výpočtenou hodnotou kvality hovoru určenou pomocí E-modelu. Zde vidíme, že s rostoucí
ztrátovostí roste rozdílmezi hodnotami kvality hovoru vypočtenými E-modelema timi získaný-
mi algoritmem PESQ. V oblasti hodnocení kvality úzkopásmových řečových kodeků dosahuje
PESQ vysoké korelace se subjektivními testy [61] a je podstatni hodnovirnijší než E-Model.
Navržený model postavený na neuronových sítích je sice neintrusivním způsobem posuzování
kvality hovoru, přesto dosažené výsledky dokazují, že lze prezentovaným přístupem dosáhnout
vysoké korelace s PESQ.

U kodeku SPEEX je situace podobná, díváme-li se na srovnání popisovanéhomodelu s algo-
ritmem PESQ. Opit je patrná vysoká korelace mezi křivkami proloženými výsledky získanými
z tichtomodelů a také schopnost neuronové síti poskytovat výslednou hodnotu, která je blízká
průmiru výsledků miření algoritmem PESQ. Porovnání s E-modelem, které u kodeku SPEEX
vypadá mnohem lépe než u kodeku G.711, je ovšem zatíženo chybou způsobenou analytickým
určením parametru Ie-ef z hodnot kvality hovoru určené algoritmem PESQ. Takto byla umile
zvýšena podobnost výsledků E-modelu s timi získanými algoritmem PESQ. Toto srovnání je
tedy třeba brát jen jako ukázku, jak je možno postupovat v případi, kdy jednotlivé parametry
nutné pro vypočítání faktoru Ie-ef nejsou známy.
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9
Odhad vlivu časových charakteristik na MOS

V ž í š ě ý í je možno virni odhadovat vliv nejen ztráto-
vosti, ale i časových charakteristik přenosu, tedy zpoždiní a jitteru. Toto je však možné pouze
za předpokladu, že máme k dispozici externí zdroj informací o jednocestném zpoždiní (OWD)
a dále že víme, jaký typ playout bufferu je implementován na strani příjemce multimediální
komunikace.

Zatímco informaci o jednocestném zpoždiní je možno získat například využitím protokolu
RTCP a výsledný efekt je možno s velkou přesností spočítat pomocí rovnic definovaných v do-
poručení G.107 (E-model), v případi playout bufferu je situace složitijší. Jelikož je primárním
cílem popisovaného modelu doplniní již existujícího testovacího nástroje o metriku zahrnující
kvalitu hovoru, existuje reálný předpoklad, že v testovaném prostředí bude informace o využí-
vaných playout bufferech k dispozici. Ovšem i v případi, že tento předpoklad neplatí, je velmi
jednoduché implementovat do daného systému celé spektrum možných konfigurací playout
bufferů a následni posuzovat výkonnost testovaného systému na základi nejhoršího dosažené-
ho výsledku.

Celý problém sledování a vyhodnocování vlivu časových charakteristik se takto zjednoduší
na převod jitteru na ztrátovost v závislosti na použitém playout bufferu a vypočítání hodnoty
faktoru zhoršení vlivem zpoždiní pomocí definic z E-modelu, do nijž bude vstupovat součet
jednocestného zpoždiní získaného z externího zdroje a velikost playout bufferu nebo její cha-
rakterizující statistická veličina.

Jelikož možných implementací playout bufferů existuje celá řada a neexistuje jednoznačné
doporučení pro to, jak bymil playout buffer fungovat, byl pro potřeby této práce implemento-
ván jednoduchý algoritmus simulující efekt playout bufferu. Vlastnosti tohoto algoritmu jsou
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popsány v kapitole 7.1.2.
V rámci simulace byly idealizované toky paketů podrobeny rostoucímu rozptylu jitteru, a to

od 0 ms do 150 ms, a získané výsledné znehodnocené toky byly zpracovány simulovaným pla-
yout bufferem o velikosti 30, 60 a 90 ms. Jelikož se dané výsledky svým charakterem neliší, v
následujících odstavcích bude pracováno pouze s hodnotami kvality hovoru získanými při na-
stavené playout bufferu na 30 ms. Toky paketů získané definovanou simulací jsou následni re-
konstruovány do zvukových souborů a porovnány se svými originály pomocí algoritmu PESQ.
Na základi ztrátovosti vložené playout bufferem pak byla odhadnuta výsledná kvalita hovoru
pomocí nejlépe fungující neuronové síti pro dané nastavení kodeku.Nedocházelo tedy k vytvá-
ření novéhomodelu neuronové síti, ale k využití již získanýchmodelů, proto prezentovaná data
mohou být chápána nejen jako podklad pro vyhodnocení vlivu jitteru, ale také jako potvrzení
funkčnosti prezentovaného modelu i pro ztrátovosti s charakteristikami odlišnými od tich ge-
nerovaných pomocí 4-stavového ztrátovostníhomodelu. Pro úplnost uveďme, že simulace byla
provádina na stejných deseti zvukových vzorcích jako v případi simulování ztrátovosti a že při
simulacích byly využity vzorky kódované kodeky G.711 (20 ms).

Obrázek 9.1: Rozložení relativních četností relativních odchylek pro data namiřená u simulace jitteru
různých velikostí a playout bufferu o velikosti 30 ms.

Obr. 9.1 ukazuje, že v případi využití dříve natrénované síti dochází k významnému odchýle-
ní relativních odchylek od příslušného normálního rozdilení, přičemž ale platí, že odchylky jsou
ve vysoké míře koncentrovány do pásma pod 5%, kde jich lze nalézt 66 %. Ze sledovaných para-
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metrů ρCORR a RMSE lze vypozorovat vysokou podobnost mezi očekávanou hodnotouMOS a
jejím odhadem získanýmpomocímodelu neuronové síti. Zřejmý je i posun střední hodnoty do
záporu, který ukazuje na fakt, že daná neuronová síť v tomto případi spíšemírni podhodnocuje
celkovou odhadovanou kvalitu hovoru a to v průmiru o přibližni 1 %.

Příslušný korelační diagram je připojen v příloze F, kde je opit patrná vysoká korelace mezi
referenčními a odhadnutými hodnotami kvality hovoru. Avšak stejni patrné je i generování vy-
soce odchýlených dat, kterých je sice jen zanedbatelné procento (0,2%), nicméni díky vysokému
počtu pozorování jsou velmi zřetelné.

Z pohledu celkové výkonnosti popisovaného systému lze tedy díky vysokému stupni korela-
ce a nízké hodnoti RMSE, která je srovnatelná s hodnotami získávanými při testování samotné
ztrátovosti, usuzovat na jeho využitelnost i v případi odhadu vlivu jitteru. Je však nutné mít na
pamiti, že generované relativní odchylky již zřetelni nekorelují s příslušným normálním rozdi-
lením, tedy že jakékoliv statistické vyhodnocování výsledků a zjišťování konfidenčních intervalů
pro tato vyhodnocování nesmí vycházet z předpokladu, že množina relativních četností relativ-
ních odchylek není výbirem z populace s normálním rozložením.

Stejnámiření a simulace byly provádiny pro různé hodnoty prezentovanéhoplayout bufferu
(30ms, 60ms, 90ms) i pro kodek SPEEX s tím, že výsledky odpovídaly tim zde prezentovaným
a to tak, že jak relativní ochylky tak i sledované parametry a jejich rozložení se významni nelišily.
Z toho důvodu nejsou zmíniné výsledky zahrnuty v této práci.
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10
Integrace do systému pro výkonnostní

testování

J ž ž ě í é á rozšíření autorem vyvinutého ná-
stroje pro vysokozátižové testování VoIP infrastruktury na bázi protokolu SIP, je nezbytné k pl-
nému posouzení vhodnosti a použitelnosti popisovaného systému tento systém nasadit v kom-
binaci s nástrojem pro zátižové testy. Ideálním případem je situace, kdy by zde popisovaný mo-
del pro odhad kvality hovoru byl schopen určovat tuto kvalitu pro vysoké množství soubižni
provozovaných hovorů, kde již není reálné nasazení kterékoliv objektivní intrusivní metody z
důvodu přílišné výpočetní náročnosti. Oviření fungování modelu popisovaného v této práci v
prostředí reálných testů SIP infrastruktury s cílem rozšířit podklady pro rozhodování o efekti-
viti a zatížitelnosti konkrétního systému je stižejním bodem této kapitoly.

10.1 Vý í á í SIP

Systémpro výkonnostní testování telekomunikační infrastruktury doposud spoléhal na fakt, že
od hraničního výkonu testované infrastruktury dochází ke strmému nárůstu počtu retransmisí
a zahození signalizačních zpráv, což v důsledku vedlo ke zvyšujícímu se počtu nekorektni zapo-
čatých či ukončených hovorů. Z takto získaných počtů zahozených zpráv a nekorektni odba-
vených hovorů bylo usuzováno na celkovou výkonnost telekomunikačních serverů a potažmo
i na uživatelskou spokojenost s poskytovanou službou.

Dále bylo toto miření doplnino o náhodné zachycení jednotek hovorů uprostřed testovací-
ho cyklu, které byly následni vyhodnocovány algoritmem PESQ. Tímto způsobem byla přidá-
na i metrika kvality hovoru do vyhodnocovacího procesu pro určení maximální zatížitelnosti
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testovaného telekomunikačního serveru. Avšak náhodnost a statistická nevýznamnost tohoto
miření posouvala využitelnost takto získaných informací o kvaliti hovoru pouze do pásma in-
formativních a doplňujících výsledků, na kterých nebylo možno stavit záviry pro další využití
a rozvoj telekomunikační infrastruktury.
Podrobniji je systém výkonnostního testování SIP infrastruktury ametodika jeho fungování

spolu s metodikou vyhodnocování výsledků a jejich příkladem popsán v dříve publikovaných
článcích autora. Za všechny jmenujme např. [roz5, roz6, roz7].
V této práci popisovaný systémmůže poskytnout přesnijší náhled na vývoj kvality hovoru v

závislosti na rostoucím zatížení SIP serveru a poskytnout tak administrátorům telekomunikační
infrastruktury cenné informace nutné pro její další rozvoj. Díky filosofii a architektuře systému
pro odhad kvality hovoru, které kladou důraz na neintrusivnost celého systému, je pak možné
odhadovat kvalitu hovoru v reálném, či velmi blízko reálnému času.

10.2 S ěž é í é ů

Pro vzájemni se neovlivňující provoz systémů pro výkonnostní testování a pro odhad kvality
hovoru je vhodné druhý zmíniný včlenit do testové infrastruktury tak, aby pracoval soubižni
na jiném hardwaru, než na jakém je provozován systém pro výkonnostní testování. Toho lze
docílit například zrcadlením portů na přepínači, nebo vložením síťové sondy v místi připojení
výkonnostního testeru do testované infrastruktury.
V konečném provozním zapojení pak oba systémy budou fungovat integrovani v rámci spo-

lečného funkčního rámce. Jelikož je ale tato práce výzkumného charakteru, implementované
postupy pro odhad kvality hovoru zatím fungují separátni v rámci testovacího režimu. Z toho-
to důvodu budou zrcadlená data pouze ukládána do souboru ve formátu PCAP, který bude ná-
sledni vyhodnocován navrženým a implementovaným programem pro odhad kvality hovoru,
který byl využit i v předchozích kapitolách. Provedeme tak důkaz využitelnosti tohoto systému
v kombinaci s výkonnostním testerem, avšak finální implementace bude vyžadovat dodatečné
přepsání vytvořeného simulačního prostředí.
Architekturu zapojení obou systémů spolu s testovanou infrastrukturou pregnantni popi-

suje obr. 10.1, kde jsou naznačeny obi varianty možného využití popisovaného systému a to jak
ve formi aktuálni existujícího simulačního prostředí, tak i ve formi finálního produktu v pro-
dukčním režimu.

10.3 Pří ž é í ý ý ů

Dříve popisované soubižné zapojení obou zmiňovaných systémů - pro výkonnostní testování
a pro odhad kvality hovoru - nyní využijeme k testovacímu miření konkrétního SIP serveru.
Testovaný server je virtualizovaný a má následující konfiguraci (pouze relevantní parametry):
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Obrázek 10.1: Architektura zapojení výkonnostního testeru v kombinaci se systémem pro odhad kvality
hovoru (SCR odpovídá Session Completion Ratio z RFC 6076).

• 1x vCPU@ 2.4 GHz,

• 2 048MB vRAM,

• 1x GbE,

• OS Debian Stretch x64,

• Asterisk 11.13.0 [62].

Testovaný server je úmyslni poddimenzovaný, aby dosaženímaxima a případné zjištiní zhor-
šení kvality hovoru bylo dosaženo dříve, což zkrátí testovací cyklus aniž by to zároveň jakkoliv
degradovalo dosažená zjištiní. Testování je provádino v rozmezí od 100 do 500 současných ho-
vorů, přičemž všechny hovory mají délku výminy médií 24 sekund, která nesou doposud pou-
žívané zvukové soubory z doporučení ITU-T P.862. Využívaným kodekem je pro tuto práci i
pro bižné nasazení standardní kodek G.711 (20 ms).

Výsledky zjištiné analýzou signalizace i systémem pro odhad kvality hovoru jsou vyneseny v
obr. 10.2, kde je zřejmý vývoj počtu korektni dokončených hovorů i odhadované kvality hovorů
v tomto nastavení, které je prezentováno v následujících podobách:

• poslechová kvalita hovoru využívající pouze informace o ztrátovosti (síťové i z playout
bufferu o velikosti 30 ms),
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• algoritmem PESQ získaná poslechová kvalita,

• E-modelem vypočítaná hodnota kvality hovoru.

Soubižni s každým testem byla miřena i hodnota obousmirného zpoždiní prostřednictvím
analýzy časových značek odeslání a přijetí konkrétníhoRTPpaketu (využita kombinace IP, por-
tů, SSRC, sekvenčního čísla a obsahu). Tato hodnota však i pro nejproblematičtijší nastavení
testu (500 soubižných hovorů) nestoupla nad 6 ms, což i v součtu s velikostí playout bufferu
dává velmi malou hodnotu, proto je v tomto hodnocení vliv časové složky celkového zhoršení
kvality zanedbáván. Uvedené nízké hodnoty jsou způsobeny zejména tím, že celková trasa, kte-
rá je pro testování využívána, sestává pouze z jednotek aktivních prvků (dva přepínače), které
navíc nejsou zatižovány žádným dodatečným provozem, proto je zpoždiní vytvářeno výlučni
testovaným serverem a i ve špičkovém zatížení dosahuje jen velmi malých hodnot. V případi
realističtijšího systému, tedy systému s desítkami aktivních prvků na trase a s masivním neko-
relujícím provozem na tichto prvcích, by již zpoždiní mohlo dosahovat kritických hodnot v
oblasti nad 150 ms, proto je vhodné miření jednosmirného zpoždiní, nebo nikteré z jeho alter-
nativ nevylučovat z testové metodiky.
Z pohledu E-modelu je ve výpočtu počítáno s parametremBurstR rovným 2, což jemaximál-

ní hodnota povolená doporučením G.107 definujícím E-model, pro kterou jsou garantovány
smysluplné výsledky pro libovolnou hodnotu ztrátovosti. Tento krok byl učinin ze dvou důvo-
dů:

• Charakter detekovaných ztrát je v případi přetížení sledovaného systému vysoce shlu-
kovitý - jednotky až desítky po sobi ztracených nebo zahozených paketů přerušované
desítkami paketů, které byly korektni přeneseny.

• Řada hovorů není přenesena zcela, nýbrž je ukončena předčasni a proto významná část
RTP paketů zcela chybí. Tyto ztráty tak tvoří jeden velký shluk. Tento závir je možné
učinit pouze za předpokladu znalosti korektní délky přenášeného hovoru, neboť z RTP
toku tato informace zjistitelná není.

Z dostupné vizualizace výsledků v obr. 10.2 je zřejmé, že analytické zpracování informací vy-
miňovaných v rámci signalizace (dle metodiky prezentované v [roz8, roz9]) nutné k sestavení
a ukončení hovoru není dostatečným podkladem pro určení, zda daný server svým výkonem
pro konkrétní nastavení a zatížení postačuje. Zatímco z pohledu signalizace je i případ s 400
současnými hovory hodnocen velmi vysoko a dosahuje 98,25 % úspišnosti, z perspektivy médií
je zřejmá nedostatečnost výkonu testovaného serveru, kdy průmirné a zejména pak minimální
hodnoty kvality hovoru vyjádřené na stupniciMOS výrazni klesají v případi všech tří využitých
metod.
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Obrázek 10.2: Příklad výsledků miření pro server s uvedenou konfigurací.

Pro tuto práci stižejní přístup odhadu kvality hovoru pomocí neuronové síti ukazuje opit
vysokou podobnost s algoritmem PESQ s tím, že pro ideální a bezztrátové podmínky je zřejmé
určité podhodnocení kvality hovoru v porovnání s algoritmem PESQ, zatímco pro zhoršené
přenosové podmínky je patrný opačný efekt. Obi pozorované odchylky jsou způsobeny tren-
dovým charakterem mapovací funkce prezentované neuronovou sítí a nepředstavují problém
pro celkové hodnocení kvality hovoru, neboť celková odchylka vyjádřená statistickým zpracová-
ním velkého množství dat v předchozích kapitolách dosahovala jen nízkých hodnot v celé škále
stupniceMOS.Vývojminimálních hodnot je pak pro oba přístupy (neuronovou síť i algoritmus
PESQ) v podstati totožný.

Využití hodnocení kvality hovoru je tedy dle dosažených výsledků určující pro celkové hod-
nocení SIP infrastruktury a to z toho důvodu, že v bodi hraničního zatížení dochází k degradaci
kvality hovoru, jak je vnímána uživatelem, s daleko vitším vlivemna celkové hodnocení, než jaký
má neschopnost přetíženého systému přenést relativnimalé procento signalizačních informací.

91





11
Přínosy dizertační práce

V á ý spojeného s tvorbou této dizertační práce bylo dosaženo výsledků, které
lze považovat za přínosné pro oblast odhadu kvality hovoru a které lze rozdilit do dvou skupin
dle toho, zda se jedná o přínos teoretický, či praktický a potažmo implementační.

Mezi teoretické přínosy této práce lze zařadit:

• Rozborem existujících prací a praktickými experimenty byly identifikovány charakteris-
tiky ztrátovosti, které se podílejí na utváření celkového výsledku kvality hovoru.

• Byl navrženmodel neuronové síti, který je schopný odhadovat vliv ztrátovosti na kvalitu
hovoru tak, že se výsledky blíží referenčním výsledkům získaným algoritmem PESQ v
celém spektru stupnice MOS.

• Popisovaný model spolu s definovanými charakteristikami byl navržen tak, aby fungoval
nezávisle na charakteru a rozložení ztrát v datovém toku. Lze jej tedy využít v obecném
prostředí.

• Experimentálni byla oviřenamožnost využití navrženéhomodelu i pro odhad vlivu ztrá-
tovosti způsobené playout bufferem.

• Byly určeny a oviřeny způsoby, jak integrovat vlivy síťového zpoždiní a zpoždiní playout
bufferu do navrhovaného systému.

• Byla otestována integrace navrženého systému pro odhad kvality hovoru s testerem pro
výkonnostní testování SIP infrastruktury.
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K praktickým přínosům pak jmenujme:

• Bylo navrženo a implementováno simulační prostředí umožňující tvorbu libovolni de-
gradovaných toků multimediálních paketů.

• Byl navržen a implementován systém pro analýzu paketových toků uložených v soubo-
rech typu PCAP.

• Byly vytvořeny vzorové a prakticky použitelnémodely neuronových sítí se zjištinými pa-
rametry RMSE.
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Závir

T č í á přináší nový návrhmodelu založeného na neuronových sítích, který
umožňuje odhadovat kvalitu hovoru pro úzkopásmové kodeky využívané ve VoIP s využitím
čtyřstavového Markovova řetizce pro modelování ztrátovosti, dopředné Rprop neuronové sí-
ti a neintrusivního přístupu hodnocení. V provedených experimentech se zvolenými kodeky
byla potvrzena aplikovatelnost navržených postupů a výsledky experimentu vykazují vysokou
korelaci s PESQ algoritmem. V průbihu nikolikaletého výzkumu byly nalezeny, identifiková-
ny a oviřeny parametry ztrátovosti, které pro danou dvojici úzkopásmových kodeků poskytují
dostatečný podklad pro úspišné natrénování a nasazení neuronových sítí schopných statisticky
přesného odhadu vlivu ztrátovosti a jejích charakteristik na zhoršení kvality hovoru vyjádřené
na obecni používané stupnici MOS.

Důvodem pro aktivní a soustavný výzkum v oblasti, které se tato práce vinuje, je rostoucí
množství telefonních hovorů, které je smirováno ať již výlučni, nebo alespoň částečni přes IP
síti, vedoucí k rostoucímu zájmu o testovací a monitorovací nástroje, které by umožnily ur-
čit a analyzovat maximální přípustné zatížení využívané telekomunikační infrastruktury anebo
průbižni monitorovat její aktuální stav tak, aby byl provozovatel této infrastruktury okamžiti
informován o případném problému a mil možnost na nij zareagovat v co nejkratším čase.

Vzhledemkmnožství hovorů, které jsou v reálnémprodukčnímprostředí realizovány, je tech-
nicky i ekonomicky velice náročné efektivni a důsledni sledovat i kvalitu hovoru, která je však z
pohledu koncových uživatelů důležitijší, než pro ni prakticky nepozorovatelná bezproblémová
výmina signalizačních informací. Z tohoto důvodu vzniklo nikolik výpočetních metod umož-
ňujících odhad kvality hovoru, z nichž jmenujme zejména pro tuto práci důležitý E-model, které
však svou přesností, v porovnání se subjektivními metodami miření kvality hovoru ale i timi
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objektivními intrusivními, zaostávají.

Tato situace představuje příležitost pro nasazení nejrůznijších pokročilých matematických
metod a postupů tak, aby došlo k zpřesniní neintrusivni získaných výsledkůmiření kvality ho-
voru. Lze tak sledovat jednak pokusy o identifikaci korekčních funkcí pro aktuálni používané
metody, ale i snahy o nahrazení doposud používaných metod alternativami, jež jsou schopny
výpočetními metodami určit vztah mezi sledovanými nezávislými prominnými, zde reprezen-
tovanými ztrátovostí, zpoždiním a jitterem, a prominnou závislou, kterou zde představuje vý-
sledná kvalita hovoru. Toto je také přístup, který byl zvolen a rozvíjen v rámci této práce.

Popředstavení teoretického a technologickéhopozadí zkoumanéoblasti, které se soustředí na
klíčové aspekty nezbytné pro pochopení dále popisovaného problému odhadu kvality hovoru,
je pozornost soustředina na aktuální stav sledované problematiky s cílem vymezit možné pole
pro další výzkum a vývoj, kterému je posléze vinován zbytek této práce.

V rámci samotného přínosu této práce je pak podrobni popisována metodika její tvorby a
způsoby, jak a prostřednictvím jakých nástrojů byly jednotlivé simulace a miření provádiny.
Definovány jsou sledované parametry, které jsou z pohledu autora významné pro určení jak sa-
motného odhadu kvality hovoru, kde vystupují identifikované a dle znalostí autora doposud
nepoužité parametry ztrátovosti, které se podepisují na celkovém hodnocení kvality hovoru a
které umožňují dosahovat vysoké a s doposud prezentovanými pracemi srovnatelné přesnos-
ti s chybovostí na úrovni jednotek procent. Rozebrány jsou i statistické veličiny a testy, které
jsou relevantní pro určení toho, zda se zminou ve vyvíjeném modelu dochází k jeho statisticky
významnému zpřesniní, či nikoliv.

Následující kapitoly pak provázejí čtenáře postupným oviřením navrženého a popisovaného
modelu pro různá nastavení jak modelu samotného, tak i prostředí, ve kterém je model tes-
tován. Toto je provádino pro širokou škálu hodnot ztrátovosti a jitteru a je uvažováno i nad
vlivem ztrátovosti, který je do celkového konceptu včlenin prostřednictvím standardizovaných
vztahů definovaných E-modelem. Jako referenční hodnoty zde figurují výstupy algoritmu PE-
SQ a jednotlivá miření a simulace prokázaly, že přesnost a spolehlivost navrženého modelu je
srovnatelná s alternativami prezentovanými jinými videckými týmy a dosahované výsledky jsou
konzistentní napříč celou stupnicí MOS.

Takto otestovaný systém je v posledním kroku nasazen v kombinaci s autorem již dříve vyvi-
nutým systémempro výkonnostní testování telekomunikační infrasturktury založené na proto-
kolu SIP, aby byla oviřena reálnost současného nasazení obou systémů, stejni jako to, zda novi
poskytované údaje o kvaliti hovoru mohou ovlivnit celkové hodnocení výkonnosti sledované-
ho serveru, nebo infrastruktury. Prostřednictvím série miření v simulovaném prostředí byla
vhodnost a použitelnost obou systémů v paralelním provozu oviřena a zároveň bylo zjištino,
že k degradaci kvality hovoru dochází dříve a ve vitší míře než ke zhoršení signalizace.

Projdeme-li pak jednotlivé cíle definované v kapitole 6, lze konstatovat, že bylo dosaženo
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všech cílů, jež byly vytyčeny. Analýza síťového provozu a jeho vliv na kvalitu hovoru je rozebírán
v kapitole 3, kde je využito i poznatků vycházejících ze simulačního prostředí definovaného dále.
S využitím získaných informací z rešerše v dané oblasti a podkladů z nikolikamisíčních simulací
byl vytvořen model na bázi neuronové síti umožňující odhad a predikci kvality hovoru. Tento
model, jakožto druhý ze jmenovaných cílů, je popisován v kapitole 7 s tím, že teoretické pod-
klady pro model neuronové síti jsou rozebírány v kapitole 4. V průbihu jednotlivých simulací
byla vytvořena data fungující jako podklad pro trénování a testování modelu neuronové síti.
Tato data vystupují ve vyhodnocení v kapitolách 8 a 9. Oviření fungování navrženého systé-
mu je provádino nasazením spolu se systémem výkonnostního testování, jak je popisováno v
kapitole 10.

Tato práce přináší model umožňující odhad kvality hovoru v závislosti na parametrech ztrá-
tovosti, který byl dále zasazen do širšího rámce E-modelu, čímž bylo docíleno zohledniní vlivu
zpoždiní. Výsledky prezentovaného modelu jsou srovnatelné s dosud prezentovanými alterna-
tivami a v nikterých ohledech (zejména v agregované statistice RMSE*) i lepší, avšak vstupy
modelu jsou generovány čisti statisticky bez nutnosti využívat komplexních předpokladů vy-
cházejících např. z teorie Markovových řetizců. Vyhodnocení zachycených dat tak, stejni jako
nasazení celého systému, je triviálním úkolem, přičemž, jak bylo zjištino v jednotlivých simula-
cích, model je obecni použitelný v libovolném prostředí (fixní síti, rádiové síti, optické síti...)
a netrpí nekonzistencí výsledků v závislosti na charakteru ztrát (náhodné, shlukovité). Přesnost
modelu je navíc znatelni vyšší v porovnání s E-modelem, přičemž je zachována dostupnoxst
výsledků v takřka reálném čase.

Kromi samotného modelu pro odhad kvality hovoru v souvislosti s touto prací vzniklo i si-
mulační prostředí umožňující generování libovolného síťového znehodnocení libovolného to-
ku IP paketů, nebo konkrétniji libovolného multimediálního obsahu přenášeného v RTP pa-
ketech.

Další vývoj se bude soustředit na praktickou využitelnost jak simulačního nástroje, tak i
zejména systému pro odhad kvality hovoru v produkčním prostředí s tím, že prioritou bude
získání zpitné vazby od uživatelů pro smysluplné smirování snah o rozšířenímožností a funkci-
onalit predikčního nástroje. Práce bude zamiřena i na zpřesniní odhadu časových charakteristik
a jejich případnou integraci přímo do modulu neuronové síti.
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

A.1 T 5-1-1

Tabulka A.1: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s topologií 5-1-1.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150826113852-161 0,952 0,201 0,127 42,517
20150826114131-723 0,952 0,201 0,128 53,702
20150826113853-099 0,951 0,202 0,129 42,765
20150826113852-816 0,952 0,200 0,126 42,386
20150826114131-973 0,952 0,200 0,126 51,590
20150826114105-568 0,952 0,199 0,126 40,772
20150826113851-220 0,952 0,199 0,126 42,256
20150826113852-035 0,952 0,199 0,126 42,459
20150826114107-131 0,952 0,203 0,131 43,043
20150826114104-053 0,952 0,200 0,126 41,266
20150826113852-230 0,952 0,199 0,125 42,406
20150826114106-543 0,952 0,200 0,126 42,502
20150826114106-531 0,952 0,200 0,126 42,199
20150826113852-311 0,952 0,200 0,126 42,303
20150826114104-954 0,951 0,205 0,133 41,793
20150826114106-107 0,952 0,199 0,126 42,500
20150826113852-239 0,951 0,202 0,129 42,123
20150826113853-078 0,951 0,201 0,128 42,080
20150826113853-153 0,952 0,199 0,126 42,481
20150826114106-151 0,952 0,199 0,126 42,248
celkem 0,952 0,200 0,127 43,270
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

Obrázek A.1: Korelační diagramy pro síť s topologií 5-1-1.
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

A.2 T 5-3-1

Tabulka A.2: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s topologií 5-3-1.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150826155650-442 0,952 0,201 0,128 70,529
20150826155908-182 0,953 0,199 0,125 66,307
20150826155831-695 0,953 0,199 0,125 69,284
20150826155850-578 0,952 0,200 0,127 68,727
20150826155747-726 0,952 0,200 0,127 72,726
20150826155920-123 0,952 0,201 0,128 68,794
20150826155616-443 0,952 0,200 0,127 65,780
20150826155839-966 0,952 0,200 0,126 68,337
20150826155718-869 0,952 0,200 0,126 67,689
20150826155751-724 0,952 0,199 0,126 69,769
20150826155812-842 0,953 0,198 0,125 69,632
20150826155927-700 0,952 0,200 0,127 65,416
20150826155733-669 0,952 0,199 0,126 72,109
20150826155818-945 0,952 0,199 0,126 84,225
20150826155659-922 0,952 0,199 0,126 68,822
20150826155822-007 0,952 0,200 0,127 70,085
20150826155858-515 0,953 0,198 0,125 66,878
20150826155629-248 0,953 0,199 0,125 69,424
20150826155731-825 0,952 0,200 0,127 90,754
20150826155637-136 0,952 0,200 0,127 67,543
celkem 0,952 0,200 0,126 70,641
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

Obrázek A.2: Korelační diagramy pro síť s topologií 5-3-1.
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

A.3 T 5-5-1

Tabulka A.3: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s topologií 5-5-1.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150826160933-563 0,953 0,199 0,125 121,869
20150826161135-511 0,951 0,203 0,130 98,535
20150826160856-505 0,952 0,199 0,126 94,581
20150826161209-436 0,953 0,199 0,125 94,578
20150826161119-521 0,952 0,200 0,127 103,271
20150826160957-839 0,952 0,200 0,127 125,616
20150826161108-501 0,952 0,200 0,127 103,768
20150826161016-678 0,952 0,200 0,127 104,289
20150826161151-788 0,953 0,198 0,124 95,024
20150826161126-983 0,953 0,199 0,125 99,720
20150826160945-550 0,953 0,199 0,125 124,075
20150826161145-391 0,952 0,199 0,126 98,582
20150826161049-203 0,953 0,198 0,125 105,012
20150826161027-464 0,952 0,200 0,127 105,289
20150826161007-191 0,951 0,201 0,128 104,463
20150826161019-630 0,952 0,200 0,127 122,888
20150826160945-386 0,940 0,224 0,157 103,530
20150826161159-687 0,951 0,201 0,129 93,677
20150826161100-035 0,952 0,199 0,125 106,580
20150826161036-539 0,949 0,206 0,136 104,194
celkem 0,951 0,201 0,129 105,477
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

Obrázek A.3: Korelační diagramy pro síť s topologií 5-5-1.
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

A.4 T 5-3-2-1

Tabulka A.4: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s topologií 5-3-2-1.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827101657-599 0,953 0,199 0,125 103,662
20150827101543-551 0,154 0,646 0,573 111,466
20150827101540-619 0,771 0,416 0,345 118,273
20150827101516-376 0,953 0,198 0,125 125,357
20150827101601-686 0,953 0,197 0,124 119,360
20150827101511-851 0,155 0,645 0,572 100,230
20150827101444-745 0,713 0,458 0,388 103,226
20150827101728-760 0,953 0,198 0,124 104,043
20150827101608-419 0,886 0,304 0,231 113,968
20150827101655-187 0,953 0,198 0,124 109,432
20150827101736-781 0,861 0,333 0,259 102,343
20150827101607-423 0,952 0,199 0,126 104,904
20150827101636-744 0,952 0,199 0,127 123,850
20150827101722-546 0,904 0,282 0,234 100,601
20150827101641-292 0,953 0,198 0,125 113,519
20150827101711-196 0,411 0,595 0,523 105,600
20150827101429-755 0,953 0,198 0,125 98,435
20150827101751-140 0,954 0,197 0,123 108,368
20150827101645-522 0,953 0,198 0,125 110,774
20150827101503-743 0,953 0,198 0,126 102,444
celkem 0,853 0,341 0,279 108,993
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Obrázek A.4: Korelační diagramy pro síť s topologií 5-3-2-1.
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PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

A.5 T 5-5-3-1

Tabulka A.5: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s topologií 5-5-3-1.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150826164403-572 0,954 0,196 0,123 175,275
20150826164525-544 0,953 0,197 0,124 185,037
20150826164504-232 0,942 0,220 0,156 185,133
20150826164419-930 0,900 0,285 0,212 180,709
20150826164545-551 0,750 0,432 0,362 182,822
20150826164453-666 0,953 0,197 0,124 184,634
20150826164451-645 0,953 0,197 0,124 192,236
20150826164537-149 0,860 0,338 0,272 186,406
20150826164525-829 0,953 0,197 0,125 188,409
20150826164612-718 0,161 0,645 0,572 176,099
20150826164602-734 0,953 0,197 0,124 177,333
20150826164552-720 0,953 0,199 0,126 177,485
20150826164339-116 0,954 0,196 0,123 171,597
20150826164350-817 0,918 0,261 0,209 173,042
20150826164431-551 0,712 0,459 0,389 181,572
20150826164618-308 0,953 0,198 0,125 171,421
20150826164624-240 0,953 0,197 0,124 165,515
20150826164320-564 0,953 0,197 0,124 162,755
20150826164640-280 0,953 0,198 0,126 160,639
20150826164635-333 0,953 0,198 0,125 162,791
celkem 0,899 0,286 0,223 177,046

122



PŘÍLOHAA. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ TOPOLOGIE NEURONOVÉ SÍTh

Obrázek A.5: Korelační diagramy pro síť s topologií 5-5-3-1.
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PŘÍLOHA B. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ AKTIVAČNÍ FUNKCE

B.1 Z é č í

Předpisy simulovaných aktivačních funkcí vypadají následovni:

• Sigmoidální aktivační funkce

y =
1

1 + e(−2·x)
, (B.1)

• Gaussova aktivační funkce
y = e(−x2), (B.2)

• Symetrická Elliotova aktivační funkce

y =
x

1 + |x| (B.3)

Vizualizaci průbihu zmíniných funkcí pak ukazuje obr. B.1.

Obrázek B.1: Průbihy zkoumaných aktivačních funkcí.
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PŘÍLOHA B. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ AKTIVAČNÍ FUNKCE

B.2 G č í

Tabulka B.1: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s Gaussovou aktivační funkcí.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827154724-423 0,953 0,198 0,125 68,696
20150827154739-377 0,920 0,258 0,205 64,436
20150827154452-188 0,949 0,207 0,137 66,991
20150827154702-247 0,926 0,247 0,191 66,702
20150827154633-806 0,942 0,218 0,153 67,522
20150827154604-201 0,940 0,223 0,159 67,836
20150827154553-350 0,945 0,214 0,147 67,305
20150827154652-769 0,943 0,217 0,151 66,553
20150827154623-210 0,952 0,200 0,127 67,594
20150827154738-299 0,912 0,270 0,218 72,536
20150827154521-287 0,914 0,267 0,215 66,705
20150827154643-202 0,946 0,212 0,144 68,182
20150827154532-129 0,949 0,206 0,136 67,941
20150827154442-189 0,946 0,213 0,145 67,338
20150827154543-159 0,950 0,203 0,131 67,599
20150827154515-279 0,952 0,199 0,126 69,826
20150827154501-475 0,952 0,201 0,128 67,183
20150827154727-928 0,941 0,222 0,157 69,530
20150827154627-485 0,951 0,203 0,131 81,558
20150827154429-168 0,952 0,199 0,126 65,412
celkem 0,942 0,220 0,155 68,372
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PŘÍLOHA B. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ AKTIVAČNÍ FUNKCE

Obrázek B.2: Korelační diagram pro síť využívající Gaussovu aktivační funkci.
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PŘÍLOHA B. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ AKTIVAČNÍ FUNKCE

B.3 S á E č í

Tabulka B.2: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci se symetrickou Elliotovou aktivační funkcí.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827160318-903 0,953 0,197 0,124 63,164
20150827160410-515 0,952 0,201 0,128 65,493
20150827160249-972 0,953 0,197 0,124 62,685
20150827160336-711 0,951 0,202 0,129 61,480
20150827160219-229 0,953 0,198 0,124 65,239
20150827160436-416 0,952 0,200 0,126 61,687
20150827160310-169 0,952 0,199 0,126 64,772
20150827160346-303 0,951 0,203 0,130 61,080
20150827160205-126 0,952 0,200 0,127 61,979
20150827160441-384 0,951 0,203 0,130 57,146
20150827160237-780 0,953 0,198 0,125 63,147
20150827160424-250 0,952 0,200 0,127 62,604
20150827160201-887 0,949 0,206 0,133 67,900
20150827160301-665 0,951 0,202 0,129 62,206
20150827160134-281 0,953 0,198 0,125 60,615
20150827160327-754 0,953 0,197 0,124 62,205
20150827160406-699 0,953 0,197 0,123 70,198
20150827160225-548 0,953 0,199 0,125 60,447
20150827160428-050 0,953 0,197 0,124 63,556
20150827160145-902 0,953 0,199 0,125 61,090
celkem 0,952 0,200 0,126 62,935
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PŘÍLOHA B. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉ AKTIVAČNÍ FUNKCE

Obrázek B.3: Korelační diagram pro síť využívající symetrickou Elliotovu aktivační funkci.
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PŘÍLOHAC. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉHODNOTY PARAMETRUGMIN

C.1 G 8 ů

Tabulka C.1: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s Gmin o velikosti 8 paketů.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827170128-056 0,953 0,198 0,124 62,894
20150827170242-214 0,951 0,202 0,128 62,107
20150827170202-745 0,953 0,198 0,125 61,486
20150827170135-345 0,953 0,198 0,125 63,604
20150827170302-517 0,949 0,205 0,132 58,042
20150827170126-523 0,952 0,199 0,126 65,426
20150827170319-512 0,952 0,200 0,126 58,915
20150827170252-512 0,952 0,200 0,126 61,726
20150827170232-091 0,953 0,198 0,125 61,343
20150827170213-232 0,952 0,199 0,126 62,297
20150827170036-513 0,952 0,200 0,126 67,043
20150827170158-066 0,952 0,200 0,127 67,302
20150827170108-718 0,952 0,200 0,126 70,620
20150827170223-438 0,952 0,201 0,128 62,276
20150827170014-263 0,953 0,199 0,126 65,589
20150827170046-983 0,950 0,205 0,132 66,653
20150827170142-360 0,952 0,200 0,127 61,046
20150827170045-332 0,952 0,200 0,126 86,334
20150827170307-253 0,950 0,204 0,131 57,107
20150827170103-272 0,953 0,199 0,125 63,211
celkem 0,952 0,200 0,127 64,251

132



PŘÍLOHAC. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉHODNOTY PARAMETRUGMIN

Obrázek C.1: Korelační diagram pro síť vycházející ze statistik generovaných s Gmin rovno 8.
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PŘÍLOHAC. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉHODNOTY PARAMETRUGMIN

C.2 G 32 ů

Tabulka C.2: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s Gmin o velikosti 32 paketů.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827171748-007 0,952 0,199 0,126 61,580
20150827171627-361 0,952 0,199 0,126 62,329
20150827171700-346 0,950 0,204 0,131 64,014
20150827171504-820 0,952 0,199 0,126 60,180
20150827171611-397 0,952 0,201 0,127 65,936
20150827171806-945 0,952 0,199 0,126 60,477
20150827171559-364 0,953 0,199 0,125 61,560
20150827171740-987 0,952 0,199 0,126 70,859
20150827171757-551 0,950 0,204 0,131 60,656
20150827171649-425 0,953 0,199 0,125 63,731
20150827171537-345 0,952 0,200 0,127 61,996
20150827171719-570 0,949 0,205 0,132 63,250
20150827171700-453 0,952 0,200 0,126 88,210
20150827171634-258 0,950 0,204 0,130 98,740
20150827171738-780 0,952 0,201 0,128 61,993
20150827171817-154 0,951 0,202 0,128 60,765
20150827171529-089 0,952 0,200 0,127 60,862
20150827171527-248 0,947 0,210 0,137 71,690
20150827171709-406 0,952 0,199 0,126 63,225
20150827171649-839 0,952 0,200 0,126 72,885
celkem 0,951 0,201 0,128 66,747
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PŘÍLOHAC. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉHODNOTY PARAMETRUGMIN

Obrázek C.2: Korelační diagram pro síť vycházející ze statistik generovaných s Gmin rovno 32.
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D
Namiřená data pro různé parametry

přenosového kodeku
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

D.1 K G.711 í 10

Tabulka D.1: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s kodekem G.711 a paketizací 10 ms.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827180830-730 0,955 0,178 0,111 72,899
20150827180828-104 0,954 0,179 0,112 88,604
20150827180744-627 0,956 0,175 0,108 63,126
20150827180906-814 0,956 0,176 0,109 63,835
20150827180914-770 0,956 0,176 0,110 62,553
20150827180708-415 0,954 0,180 0,113 88,263
20150827180847-602 0,956 0,175 0,109 64,773
20150827180827-947 0,955 0,177 0,110 65,124
20150827180658-767 0,955 0,177 0,110 86,617
20150827180816-285 0,956 0,176 0,110 63,853
20150827180714-195 0,954 0,179 0,112 63,600
20150827180710-901 0,955 0,177 0,111 66,449
20150827180753-668 0,956 0,176 0,109 76,527
20150827180856-058 0,953 0,181 0,114 63,785
20150827180932-580 0,950 0,186 0,120 59,901
20150827180736-451 0,954 0,179 0,112 64,763
20150827180835-065 0,956 0,175 0,109 63,935
20150827180723-398 0,956 0,175 0,109 77,525
20150827180934-830 0,892 0,271 0,207 60,344
20150827180623-015 0,955 0,178 0,111 62,095
celkem 0,952 0,183 0,118 68,929
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

Obrázek D.1: Korelační diagram pro přenosový kodek G.711 s paketizací 10 ms.
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

D.2 K G.711 í 40

Tabulka D.2: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s kodekem G.711 a paketizací 40 ms.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827183336-376 0,941 0,236 0,149 66,557
20150827183339-437 0,941 0,237 0,150 63,763
20150827183311-142 0,941 0,236 0,149 63,767
20150827183258-850 0,941 0,236 0,149 62,945
20150827183154-305 0,942 0,236 0,149 59,643
20150827183405-452 0,941 0,237 0,150 59,557
20150827183120-823 0,941 0,237 0,150 65,606
20150827183139-209 0,939 0,240 0,153 63,540
20150827183345-783 0,941 0,237 0,150 59,849
20150827183237-631 0,941 0,236 0,149 61,939
20150827183220-920 0,941 0,236 0,149 64,879
20150827183317-176 0,941 0,237 0,150 61,509
20150827183054-924 0,940 0,238 0,151 59,822
20150827183248-974 0,941 0,236 0,149 62,189
20150827183355-262 0,941 0,236 0,149 60,217
20150827183208-685 0,940 0,238 0,151 63,090
20150827183124-511 0,940 0,238 0,151 60,211
20150827183104-632 0,942 0,235 0,148 60,362
20150827183146-775 0,941 0,237 0,149 60,915
20150827183228-302 0,942 0,235 0,148 62,159
celkem 0,941 0,237 0,150 62,126
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

Obrázek D.2: Korelační diagram pro přenosový kodek G.711 s paketizací 40 ms.
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

D.3 K S

Tabulka D.3: Hodnoty sledovaných veličin pro simulaci s kodekem SPEEX.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] RMSE* [-] Čas [s]
20150827184809-504 0,926 0,216 0,132 88,284
20150827184943-680 0,923 0,220 0,137 62,540
20150827184836-318 0,926 0,215 0,132 68,083
20150827185039-523 0,925 0,217 0,134 59,892
20150827184802-511 0,927 0,215 0,132 63,990
20150827184829-958 0,927 0,215 0,131 70,947
20150827184729-258 0,924 0,219 0,135 61,396
20150827184953-989 0,927 0,215 0,132 64,232
20150827185014-925 0,926 0,216 0,132 64,772
20150827184854-431 0,927 0,215 0,132 65,025
20150827185000-747 0,926 0,215 0,132 60,373
20150827185030-680 0,926 0,217 0,134 61,045
20150827184903-243 0,925 0,217 0,134 63,562
20150827184924-278 0,871 0,282 0,199 69,412
20150827184934-992 0,926 0,216 0,132 65,174
20150827185023-300 0,925 0,218 0,135 63,754
20150827184814-751 0,927 0,215 0,132 65,604
20150827184844-024 0,924 0,218 0,135 64,847
20150827184808-445 0,927 0,215 0,132 70,914
20150827184923-750 0,926 0,215 0,132 63,709
celkem 0,923 0,220 0,137 65,878
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PŘÍLOHAD. NAMhŘENÁDATA PROKODEKY

Obrázek D.3: Korelační diagram pro přenosový kodek Speex.
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E
Namiřená data pro různá předzpracování dat
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PŘÍLOHA E. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÁ PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT

E.1 Př á í ů á í

Tabulka E.1: Namiřená data pro miření s kodekem G.711 (20 ms) a průmirováním vstupních dat.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] Čas [s]
20150907163142-697 0,960 0,179 7,323
20150907163152-394 0,962 0,173 7,488
20150907163333-654 0,960 0,178 7,530
20150907163252-022 0,961 0,173 7,167
20150907163042-657 0,962 0,175 7,394
20150907163223-077 0,962 0,174 8,129
20150907163322-962 0,963 0,172 7,270
20150907163022-234 0,963 0,171 7,453
20150907163122-314 0,964 0,170 7,497
20150907163302-674 0,962 0,173 7,382
20150907163202-753 0,963 0,173 7,395
20150907163102-897 0,962 0,174 7,381
20150907163112-247 0,962 0,176 7,229
20150907163242-504 0,961 0,177 7,451
20150907163232-917 0,962 0,172 7,423
20150907163312-429 0,961 0,175 7,207
20150907163212-722 0,962 0,174 7,398
20150907163132-721 0,962 0,175 7,389
20150907163032-888 0,962 0,175 7,491
20150907163052-569 0,962 0,174 7,523
celkem 0,962 0,174 7,426
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PŘÍLOHA E. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÁ PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT

Obrázek E.1: Korelační diagram pro miření s kodekem G.711 a průmirováním vstupních dat.
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PŘÍLOHA E. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÁ PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT

E.2 Vý ě č í í

Tabulka E.2: Namiřená data pro miření s kodekem G.711 bez průmirování (levá polovina) a
průmirováním vstupních dat (pravá polovina). Dva záznamy každé síti jsou pro validační a testovací

sadu.

ID síti ρCORR [-] RMSE [-] ID síti ρCORR [-] RMSE [-]
20150827160318-903 0,950 0,204 20150907163142-697 0,949 0,208
20150827160318-903 0,953 0,171 20150907163142-697 0,952 0,177
20150827160410-515 0,948 0,207 20150907163152-394 0,950 0,205
20150827160410-515 0,951 0,175 20150907163152-394 0,954 0,170
20150827160249-972 0,950 0,205 20150907163333-654 0,947 0,209
20150827160249-972 0,953 0,172 20150907163333-654 0,951 0,176
20150827160336-711 0,947 0,206 20150907163252-022 0,947 0,205
20150827160336-711 0,952 0,176 20150907163252-022 0,953 0,172
20150827160219-229 0,949 0,204 20150907163042-657 0,951 0,206
20150827160219-229 0,954 0,170 20150907163042-657 0,952 0,173
20150827160436-416 0,949 0,203 20150907163223-077 0,950 0,204
20150827160436-416 0,953 0,172 20150907163223-077 0,952 0,175
20150827160310-169 0,951 0,205 20150907163322-962 0,951 0,203
20150827160310-169 0,953 0,173 20150907163322-962 0,954 0,171
20150827160346-303 0,949 0,206 20150907163022-234 0,952 0,200
20150827160346-303 0,949 0,180 20150907163022-234 0,954 0,171
20150827160205-126 0,952 0,203 20150907163122-314 0,952 0,198
20150827160205-126 0,952 0,174 20150907163122-314 0,954 0,170
20150827160441-384 0,950 0,207 20150907163302-674 0,951 0,204
20150827160441-384 0,950 0,180 20150907163302-674 0,953 0,173
20150827160237-780 0,952 0,202 20150907163202-753 0,952 0,202
20150827160237-780 0,953 0,172 20150907163202-753 0,953 0,172
20150827160424-250 0,950 0,207 20150907163102-897 0,951 0,205
20150827160424-250 0,952 0,173 20150907163102-897 0,953 0,172
20150827160201-887 0,946 0,212 20150907163112-247 0,951 0,206
20150827160201-887 0,949 0,186 20150907163112-247 0,951 0,175
20150827160301-665 0,950 0,207 20150907163242-504 0,949 0,207
20150827160301-665 0,948 0,185 20150907163242-504 0,952 0,175
20150827160134-281 0,951 0,203 20150907163232-917 0,950 0,202
20150827160134-281 0,953 0,171 20150907163232-917 0,953 0,172
20150827160327-754 0,951 0,203 20150907163312-429 0,950 0,203
20150827160327-754 0,954 0,170 20150907163312-429 0,951 0,176
20150827160406-699 0,954 0,200 20150907163212-722 0,952 0,199
20150827160406-699 0,954 0,170 20150907163212-722 0,950 0,179
20150827160225-548 0,953 0,201 20150907163132-721 0,949 0,206
20150827160225-548 0,950 0,177 20150907163132-721 0,952 0,173
20150827160428-050 0,950 0,204 20150907163032-888 0,951 0,203
20150827160428-050 0,954 0,171 20150907163032-888 0,950 0,178
20150827160145-902 0,950 0,204 20150907163052-569 0,949 0,206
20150827160145-902 0,953 0,171 20150907163052-569 0,954 0,171
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F
Namiřená data pro různé hodnoty jitteru
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PŘÍLOHA F. NAMhŘENÁDATA PRORŮZNÉHODNOTY JITTERU

Obrázek F.1: Korelační diagram pro simulaci různých hodnot jitteru (kodek G.711).
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G
Obsah přiloženého DVD
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PŘÍLOHAG. OBSAH PŘILOŽENÉHODVD

G.1 O ž ř ž é DVD

Struktura umístiní adresářů a souborů na přiloženém DVD je vyobrazena do třetí úrovni na
následující strani, přičemž v jednotlivých složkách lze nalézt následující:

• results - výsledky jednotlivých miření a simulací před a po zpracování,

• nn_python_plotting - soubory pro zpracování a grafickou reprezentaci výsledků převážni
psané v jazyce Python,

• publication_data_w_nn - kompletní zpracovaná data publikovaná v práci,

• summary-data - hrubá neupravená data výsledků z jednotlivých simulací,

• simulation_analys _sw - simulační a analyzační software napsaný v jazyce Python,

• text - elektronická verze této dizertační práce,

• wavs - soubory s hlasovými vzorky použité při simulacích.
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PŘÍLOHAG. OBSAH PŘILOŽENÉHODVD

G.2 S ž ř ž é DVD

DVD/
results/

nn_python_plotting/
publication_data_w_nn/
summary-data/

simulation_analysis_sw/
libs/
analyze_pcaps.py
combine_analysis_with_pesq.py
distribute_creator.py
distribute_reader.py
run_creator.py
run_idealizer.py
run_reader.py

text/
roz .pdf
roz -pdfa.pdf

wavs/
m-repeated/
- s-repeated/

orig/
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
or .wav
testing.wav
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