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1 Úvod a ciele dizertačnej práce 

Konvergencia a s ňou spojená digitalizácia sietí, ktorá prebehla začiatkom 90-tych rokov, 

priniesla integráciu dovtedy separátnych prenosových systémov do jednej sieťovej 

infraštruktúry založenej na internetovom protokole IP. Vďaka tomuto procesu sa oddelené 

služby ako hlas, video a dáta mohli začať prenášať spoločnou prenosovou infraštruktúrou. 

Otvorila sa cesta k väčšej konkurencii na trhu, poskytovatelia pripojenia do siete Internet 

preberajú zákazníkov telekomunikačným a káblovým operátorom.  

 Na druhej strane treba spomenúť, že konvergencia priniesla so sebou nové problémy a 

potrebu nájsť nové riešenia. Architektúra siete založenej na IP nebola pripravená na real-time 

služby ako je prenos hlasu a videa a bolo potrebné dodatočnými mechanizmami posunúť tieto 

služby na požadovanú úroveň. Tým sa do popredia dostávala aj potreba neustáleho 

monitorovania a vyhodnocovania kvality služby, aby operátori a poskytovatelia vedeli pružne 

reagovať na situáciu v prenosových sieťach. Najrelevantnejšie výsledky v hodnotení 

multimediálnych služieb prinášajú subjektívne testy, ktoré sú ale náročné na čas a ľudské 

zdroje. Navyše nie je možné nimi vyhodnocovať kvalitu priebežne. Z tohto dôvodu vznikli 

metriky objektívne, vychádzajúce z matematických modelov snažiacich sa čo najviac priblížiť 

ľudskému vnímaniu. Rozpor ale nastáva pri ich interpretácii, pretože každá z nich používa inú 

stupnicu a dodnes neexistuje jednoznačný prevod medzi výsledkami objektívnych testov na 

subjektívne vnímanie napríklad pomocou preferovanej škály MOS. 

Cieľ predkladanej práce spočíva vo vytvorení nového prístupu k hodnoteniu kvality 

videa, ktorý bude využívať prvky umelej inteligencie a umožní prepojiť výsledky objektívnych 

metrík na posudzovanie kvality videa s testami subjektívnymi. Na rozdiel od hlasovej služby 

dodnes neexistujú stanovené hranice, ani jednotná interpretačná škála, a je problematické 

poskytovateľom obrazovej služby (najčastejšie vo forme digitálneho televízneho vysielania) 

určiť hranicu dostačujúcej kvality pre koncového užívateľa z objektívneho merania. Výskum 

v tejto oblasti sa zameriava na tvorbu nových hybridných metrík, avšak v dohľadnej dobe sa 

nedajú očakávať uspokojivé výsledky. Preto sa snaha o prepojenie existujúcich metrík oboch 

kategórií javí ako momentálne chýbajúci krok k efektívnemu hodnoteniu kvality videa. 

 

1.1 Ciele dizertačnej práce 

Ciele dizertačnej práce vychádzajú z popisu súčasného stavu a odrážajú smerovanie výskumu 

v oblasti hodnotenia kvality videa. Uvedené body, ktoré boli schválené študijnou komisiou, 

predstavujú jednotlivé kroky. ako bude praktická časť dizertačnej práce spracovaná. 

 

• Metodika tvorby videosekvencií 

Vytvorenie testovacích videosekvencií spĺňajúce náležité odporúčania ITU-T 

s rôznou dynamikou scén a kvalitatívnych parametrov ako typ kodeku, rozlíšenie 

a bitový tok. Tieto parametre budú nastavené tak, aby odrážali reálny stav, s ktorým 

sa môže užívateľ služby stretnúť. 
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• Vytvorenie databázy tréningových a testovacích dát 

Ohodnotené videosekvencie poslúžia na vytvorenie väzby medzi subjektívnym   

a objektívnym hodnotením. Z referenčných videosekvencií budú vytvorené 

testovacie vzorky, ktorých kvalita bude degradovaná pomocou nastavenej stratovosti 

v sieti.  

 

• Návrh nového prístupu k hodnoteniu kvality videa 

Nový prístup bude založený na modelovaní kvality videa pomocou neurónových 

sietí, teda podstata dizertačnej práce spočíva v návrhu nového parametrického 

modelu a jeho následnom overení. Tento model bude určovať subjektívnu kvalitu na 

základe kvalitatívnych parametrov použitých pri tvorbe videosekvencií, doplnených 

o objektívny výsledok metriky SSIM. V rámci dizertácie bude vybraný vhodný typ 

neurónovej siete a prenosovej funkcie a bude navrhnutá  jej optimálna štruktúra 

z pohľadu efektivity, tzn. doba učenia verzus dosiahnutá presnosť klasifikácie. 

 

• Verifikácia navrhnutého modelu 

Testovacia sada videosekvencií poslúži na prvotné otestovanie miery presnosti 

modelu. Automatizované pretrénovanie na základe rozširovania sady, ktorá bude 

voľne dostupná, umožní za podmienky dodržania stanovenej testovacej metodiky 

neustále vylepšovať navrhnutý parametrický model. 
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2 Súčasný stav riešenej problematiky 

Oblasť výskumu, ktorá je popísaná v tejto práci, hľadá prienik medzi dvomi významnými 

oblasťami prístupu k hodnoteniu kvality, a to kvalita služby (QoS) a kvalita vnímania (QoE). 

Rozvoj týchto celkov nadväzoval na rozmach využívania hlasovej a obrazovej služby. Prvý 

stret týchto prístupov nastal pri hodnotení kvality hlasu. Subjektívne hodnotenia pozostávajú 

z konverzačných a posluchových testov, kde užívatelia hodnotia čistotu hlasu a celkovú kvalitu 

interaktívneho pocitu z obojstrannej komunikácie. Objektívne metriky priniesli zefektívnenie 

testovacieho procesu na základe algoritmov snažiacich sa odhadnúť kvalitu hlasu 

porovnávaním referenčnej a testovacej vzorky. Obe kategórie pritom využívajú hodnotiacu 

stupnicu zvanú MOS, ktorá je definovaná v odporučení ITU-T P. 800 [1]. Táto stupnica 

nadobúda hodnoty od 1 do 5, kde 5 znamená najlepšiu kvalitu. Stupnica je rozdelená do piatich 

kategórií ako ukazuje obrázok 2.1. 

 

Obr. 2.1: Základná stupnica MOS [1]. 

 

Ako príklad štandardizácie objektívnych testov slúži odporučenie P.861 od ITU-T, ktoré 

popisuje ako objektívne matematicky hodnotiť kvalitu reči poskytovanú jednotlivými 

hlasovými kodekmi. Výsledok vyjadroval mieru zhoršenia signálu a bol pretransformovaný na 

stupnicu MOS. Prielom nastal vydaním odporučenia G.107 známe ako E-Model. Toto 

odporučenie prinieslo objektívny spôsob ako vyhodnotiť kvalitu hlasovej služby pričom berie 

do úvahy vplyvy, ktoré môžu nastať na prenosovej trase. Novšie vydanie tohto odporučenia 

umožnilo jeho využitie aj pre paketové siete, a teda používa sa aj pre hodnotenie hlasu 

prenášaného cez IP sieť tzv. VoIP. Hoci táto metrika pôvodne využívala hodnotiacu škálu od 

0-100, odporučenie uvádza aj prevod na stupnicu MOS. Výhoda MOS spočíva v jej presne 

zadefinovaných hraniciach, ktoré popisujú poskytovanú kvalitu. Z hľadiska objektívneho 

a subjektívneho testovania kvality hlasovej služby teda existuje prepojenie v podobe 

využívania jednotnej interpretačnej škály MOS.  

Ďalší výskum sa sústredí najmä na hľadanie nových modelov, ktoré by boli schopné 

vylepšiť E-Model prostredníctvom využitia neurónových sietí alebo regresných rovníc [2] 

[frn1], [frn2]. 
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Oproti tomu je situácia v oblasti hodnotiacich techník videa odlišná. Existuje viacero 

subjektívnych aj objektívnych metrík, každá však používa rozličnú výsledkovú škálu. 

Subjektívne testy zastrešujú odporúčania ITU-T P.910 a ITU-R BT.500 určené pre referenčné 

aj nereferenčné testovanie. 

Objektívne hodnotiace metódy podobne ako pri hlase pozostávajú z matematických 

modelov schopných vyjadriť mieru podobnosti testovacieho vzorku s referenčným. Medzi 

výpočtovo nenáročnú a stále používanú metriku sa radí PSNR, v súčasnosti asi 

najpreferovanejšia objektívna metrika na ohodnotenie kvality video snímok je SSIM [3], [4],  

[5].  

Výskum spravidla zahŕňa niekoľko oblastí. Tou prvou je účinnosť kodekov. Porovnáva 

sa dosiahnutá kvalita obrazu novo vydaného kodeku s predchodcami a jeho výpočtová 

náročnosť. Druhá oblasť sa zaoberá analýzou vplyvu sieťových parametrov na kvalitu obrazu. 

Pretože v prípade prenosu videa, ktorý je spravidla jednosmerný, berie sa do pozornosti ako 

dôležitý fenomén stratovosť v sieti. Táto oblasť výskumu prináša výsledky robustnosti 

videokodekov na stratovosť [frn3], [frn4]. 

Posledná oblasť sa zameriava na spôsoby hodnotenia kvality videa. Jedno z prvých 

zapojení neurónových sietí do hodnotenia kvality videa je neintrusívna (nereferenčná) metóda 

z oblasti QoS s názvom PSQA (Pseudo Subjective Quality Assessment). Tento model je 

založený na vytrénovanej neurónovej sieti, ktorá sa snaží čo najlepšie simulovať výsledky 

subjektívneho testovania DCR v závislosti na kvalite videa a výkonnosti prenosovej siete. Ako 

vektor vstupov slúžili parametre videa ako bitový tok, kodek, alebo stratovosť v sieti. Autori 

však použili primárne dnes už zastaralý kodek MPEG-2, nízke rozlíšenie CIF (352 x 288) 

a bitové toky do 1 Mbit/s. Hoci výsledky dosahovali dobré parametre (Pearsonov korelačný 

koeficient viac ako 0,98), boli dosiahnuté s použitím databázy s nízkym počtom vzorov 

(trénovacia sada 80 vzoriek, testovacia množina obsahovala iba 14 vzoriek) [6]. Táto práca však 

poslúžila ako základná metodika aj pre túto dizertačnú prácu.  

Autori v [7] sa zamerali pri tvorbe modelu na odlišné príznaky popisujúce vlastnosti videa 

alebo siete ako rôznu dĺžku GOPu, rôzne nastavenia prioritizácie dát v sieti (BestEffort a 

DiffServ) či vytvárania úzkeho hrdla siete. Bolo použité iba jedno rozlíšenie (720 x 480) a veľké 

krokovanie stratovosti dát v sieti (1, 5, 10 %). Výsledný korelačný koeficient bol mierne cez 

0,94 a RMSE 0,27.  

Mapovanie hodnôt SSIM na škálu MOS pomocou regresnej rovnice je popísané v [8], 

výsledky korelácie však kolíšu v závislosti na použitom type videosekvencie od 0,65 do 0,91.  

Technika strojového učenia v podobe lineárnej regresnej funkcie (Elastic Net) bola 

použitá pre tri dostupné online databázy videosekvencií v [9]. Pokiaľ bola sieť vytrénovaná pre 

každú databázu samostatne, výsledky korelácie boli uspokojivé, no ak bola natrénovaná sieť 

použitá pre zvyšné databázy, korelačný koeficient klesol pod 0,85. Autori preto sami priznávajú 

výhodnosť tejto techniky pre testovacie databázy, kde absentuje rôznorodosť obsahu 

(dynamiky scén) a vlastnosti sekvencií (typ kodeku, bitrate,...). 

Práca [10] sa zaoberá dosiahnutými výsledkami v oblasti využitia strojového učenia 

a umelej inteligencie pre hodnotenie kvality videa. Autori zhrnuli v niekoľkých bodoch 

najväčšie obmedzenia skúmaných metód: 
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• Spoliehanie sa na MOS, pri malom množstve pozorovateľov výsledný priemer 

nekorešponduje s jednotlivými subjektívnymi hodnoteniami užívateľov (vysoká 

smerodajná odchýlka). 

• Používanie limitovanej sady videosekvencií, nezohľadňujúce rôznorodosť obsahu 

videosekvencií v reálnych podmienkach (dynamika scén, nočné a denné scény,...). 

• Zameranie sa iba na videokompresiu, pričom vplyv na subjektívne hodnotenie majú aj 

iné vlastnosti (príznaky) videa ako rozlíšenie, stratovosť alebo bitový tok. 

 

Autori na databáze 400 videosekvencií, ktoré zohľadňovali spomenuté pripomienky, otestovali 

viaceré nástroje strojového učenia od lineárnej regresie a techniky rozhodovacieho stromu 

založenom na regresii (Decision Tree based Regression) až po neurónové siete, a dospeli 

k názoru, že práve neurónové siete poskytujú najpresnejšie výsledky korelujúce na úrovni 0,9 

[10].  

 Zaujímavou alternatívou k posudzovaniu a odhadu kvality videa je práca [11] 

zaoberajúca sa extrakciou špecifických informácií pre každú testovaciu sekvenciu. Jedná sa 

o tzv. časovú a priestorovú informáciu (anglicky Temporal Information - TI a Spatial 

Information - SI). Časová informácia vyjadruje dynamiku pohybu v obraze. Nepohybujúci 

predmet má nulovú hodnotu a čím dochádza k väčšej dynamike pohybu, TI index nadobúda 

vyššie hodnoty. Priestorová informácia popisuje množstvo priestorových detailov a ich zmenu 

na snímke. Zjednodušene povedané, pokiaľ kamera sníma krajinu a prvý je záber na les a potom 

plynulá zmena na zasnežené pohorie, SI index dosahuje vyššie hodnoty v porovnaní so 

snímaním pohybujúceho bagra na stavbe, kde pozadie okolo bagra ostáva nemenné [12]. 

Výsledky práce v podobe regresnej funkcie schopnej pomocou SI a TI indexov odhadovať 

subjektívne vnímanie kvality korelovali (opäť Pearsonov koeficient) podľa typu videodatabázy 

medzi 0,7 - 0,92.  

 Z tohto prehľadu kľúčových prác venujúcich sa skúmanej problematike predkladanej 

dizertačnej práce je viditeľný odklon od QoS smerom k QoE. Hoci je stále dôležitý monitoring 

prenosovej cesty (stratovosť, kolísanie oneskorenia, vyťaženosť siete,...) komerční 

poskytovatelia služieb potrebujú poznať ako negatívne vplýva výkonnosť siete na užívateľské 

vnímanie, a či je potrebné vykonať zásahy do topológie, prioritizačných politík či kapacít 

prenosových sietí. Jednoducho potrebujú vedieť, či vzniknutá degradácia kvality je ešte 

akceptovateľná koncovými zákazníkmi. Dodnes nie je stanovená jednotná hodnotiaca stupnica, 

prípadne prepojenie výsledkov medzi subjektívnymi a objektívnymi metrikami. Neexistujúce 

prepojenie spôsobuje problém v interpretácii nameraných hodnôt a tým pádom k správnemu 

posudzovaniu kvality obrazovej služby. Vytvorená výskumná európska organizácia Qualinet, 

ktorá zastrešovala univerzitné vedecké tímy si dala za cieľ priniesť úplne novú tzv. hybridnú 

metriku, ale ich súčasný stav sa nachádza v experimentálnej vývojovej rovine [13], [14]. Aj to 

je dôvod, prečo sa táto predkladaná práca zaoberá návrhom prepojenia oboch spôsobov 

hodnotenia pomocou strojového učenia a umožniť tak priradenie výsledkov objektívnych 

metrík ku subjektívnemu vnímaniu kvality koncovými užívateľmi. 
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3 Príprava dát a metodika práce 

Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť nový prístup k hodnoteniu kvality videa založenom na 

parametrickom modeli využívajúci pritom umelú neurónovú sieť a ktorý bude schopný z 

určených vstupov pozostávajúcich z informácií o prenášanom videu a SSIM hodnoty sa 

výsledkovo čo najviac približovať k subjektívnemu hodnoteniu.  

Vznikol by tak nástroj, ktorý by vedel poskytovateľom Triple-play služieb v reálnom čase 

priblížiť vnímanie kvality prenášaného videa z pohľadu ich zákazníkov. To by im umožnilo 

plynulo reagovať na stav ich siete a podľa potreby ovplyvňovať parametre siete a prenášaného 

videa tak, aby koncový zákazník dostával pre neho akceptovateľnú kvalitu služby. 

Nasledujúca kapitola popisuje použité prostriedky a postupy, pomocou ktorých bola 

vytvorená praktická časť tejto dizertačnej práce. 

 

3.1 Vytvorenie databázy ohodnotených videosekvencií 

V predchádzajúcej kapitole bolo spomenutých niekoľko prác využívajúcich dostupné databázy 

videosekvencií vhodné na evaluáciu kvality pomocou subjektívnych alebo objektívnych testov. 

Predovšetkým výskumné tímy patriace do organizácie Qualinet vytvorili viaceré databázy 

ohodnotených videí. Tieto databázy však zahŕňajú videá prevažne s nižšími rozlíšeniami 

a UHD rozlíšenie absentuje úplne, rovnako tak ako aj kodek H.265 [15]. Pre tvorbu databázy 

je dôležité, aby bola videosekvencia v nekomprimovanom .yuv formáte, ktorý následne bude 

prekódovaný na požadovaný formát, rozlíšenie a bitový tok. Videosekvencie, ktoré sú dostupné 

v nekomprimovanom formáte vo vysokom rozlíšení a boli už použité pre analýzu kvality [4], 

[16], ale neposkytovali dostatočnú rôznorodosť zameranú na dynamiku zmeny scén a typu 

prostredia. Tento problém vyriešila skupina výskumníkov zo Shanghai Jiao Tong University, 

keď zverejnila svoju databázu 15 videosekvencií v nekomprimovanom .yuv formáte [17]. 

Videosekvencie sú v rozlíšení UHD s rýchlosťou zobrazenia 30 snímok za sekundu a celkovej 

dĺžke 10 sekúnd, teda dokopy obsahuje každá 300 snímok. Tvorcovia sa zamerali na časový 

a priestorový index SI a TI, a ako dokazuje obrázok 3.1, podarilo sa im docieliť rôznorodosť 

v dynamike scén a aj v ich priestorovej oblasti [18]. Aj keď sa 10 sekundová dĺžka testovacieho 

videa môže zdať málo, autori v práci [19] ukázali, že dlhšie sekvencie (20 alebo 30 sekúnd) 

nemajú vplyv na subjektívne hodnotenie.  
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Obr. 3.1: SI a TI indexy pre 4K videosekvencie [18]. 

 

3.1.1 Definícia parametrov testovacích videosekvencií a ich tvorba 

Televízne vysielanie v dnešnej dobe používa HD (720p), FullHD (1080p) a UHD (2160p) 

rozlíšenie. Rozlíšenie 4K ponúka na šírku viac pixelov ako UHD, ale komerčne sa nepresadilo 

z dôvodu preferovaného pomeru strán 16:9, ktoré ponúka UHD (niekedy označované aj ako 

3,75K).  

Testovacie vzorky musia zahŕňať rôzne typy scén tak, aby reprezentovali každý kvadrant 

grafu na obrázku 3.1. Zároveň budú reflektovať na odporúčanie P.910, ktoré tiež pomocou SI 

a TI indexov definuje rôzne typy scén [12]. 

Bitový tok videosekvencií bol zvolený s ohľadom na ich reálne používanie, teda 5, 10 

a 15 Mbit/s. Pri dnešnom využívaní kodeku H.264 sa štandardne používa 10 Mbit/s, prémiové 

filmové stanice sa blížia k hodnote 15 Mbit/s [20]. S dátovým tokom 15 Mbit/s sa počíta aj pri 

nasadzovaní H.265 (DVB-T2) s plánovanou riadnou prevádzkou po roku 2020 [21]. 

Pre digitálne kódovanie televíznych staníc sa používa prevažne H.264, ale v mnohých 

krajinách je stále nasadený aj jeho predchodca MPEG-2. Využívanie H.265 je v súčasnosti len 

v testovacej prevádzke a pre príjem je potrebné mať televízor alebo set top box podporujúci 

tento najnovší štandard. Aj keď do plného nasadenia H.265 ostáva síce ešte niekoľko rokov, 

treba však byť pripravený na budúci vývoj a preto je aj tento kodek zaradený pre tvorbu 

databázy. 

Na prenos sieťou sa využíva transportný protokol UDP, ktorý neposkytuje mechanizmus 

potvrdzovania prijatých dát (z dôvodu zvyšovania časovej réžie a tým narušeniu kontinuálneho 

prenosu), preto môže v dôsledku vysokej vyťaženosti dochádzať k zahadzovaniu dát na 

smerovačoch. Objektívny sieťový parameter, ktorý môže významne degradovať kvalitu 

prenášaného videa je teda stratovosť, obvykle vyjadrená v percentuálnom pomere k celkovému 

množstvu prenesených dát.  
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Preto je nevyhnutné pri tvorbe databázy počítať s týmto javom a každý typ sekvencie  

kvalitatívne degradovať zahadzovaním náhodne vybraných dát. Pomocou nástroja FFmpeg boli 

sekvencie streamované (v rámci localhost slučky na ethernetovom rozhraní) a nástroj VLC 

umožnil zachytávanie a uloženie streamu. O zahadzovanie paketov počas streamovania sa 

postaral program Clumsy 0.2 [22]. Otestovaný bol aj známejší linuxový nástroj NetEm, ktorý 

ale pri testovaní nedokázal zahadzovať pakety s takou požadovanou presnosťou ako program 

Clumsy. Takto degradované video bolo uložené a podrobené procesu hodnotenia. Hodnoty 

stratovosti boli nastavené zo zreteľom na výsledky už publikovaných prác, ktoré jasne 

poukázali na hranice možnej akceptácie takto degradovanej kvality videa. Zvolené boli hodnoty  

0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,5 %, 0,75 % a 1 %. Stratovosť nad jedno percento výrazne degraduje 

kvalitu videa a pre potreby modelu nemá zmysel sa ešte vyššími hodnotami zaoberať [frn3], 

[frn5].  

Videá boli stiahnuté vo formáte YUV s podvzorkovaním 4:2:0 a bitovou hĺbkou 8 bit na 

kanál (16,7 milióna odtieňov farieb), čo zodpovedá bežnému profilu digitálneho vysielania 

[uhr1].   

Pre potreby prekódovania nekomprimovaného formátu .yuv na kodek H.264 a H.265 bol 

použitý už spomenutý nástroj FFmpeg, ktorý pracuje s open source softwarovými kodérmi 

x264 a x265. Tie sú síce pomalšie v kódovaní ako ich komerční súperi, ale efektivitu kódovania 

dosahujú na porovnateľných úrovniach [23], [24].  

 

 

Obr. 3.2: Postup hodnotenia videosekvencií. 

 

 Pre objektívne ohodnotenie všetkých videosekvencií bol použitý nástroj MSU VQMT, 

ktorý dokáže porovnať referenčnú a testovaciu vzorku a vypočítať hodnotu pre metriku SSIM 

[frn6], [25].  

Aj keď zahadzovanie paketov bolo generované náhodne, v najhoršom prípade mohla 

nastať situácia, že by sa zahadzovali práve referenčné I snímky, ktoré by výrazne ovplyvnili 

kvalitu videosekvencie. Práve z tohto dôvodu pre každú videosekvenciu bolo vykonaných 10 
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meraní. Po prípadnom vyradení odľahlých pozorovaní (pravidlo 3σ) bola vybraná 

videosekvencia s takou hodnotou SSIM, ktorá sa najviac približovala vypočítanej priemernej 

hodnote. 

Pre subjektívne testovanie boli zaobstarané monitory spĺňajúce odporúčanie ITU-R 

BT.500 (24" Dell P2415Q UHD) a vytvorená testovacia miestnosť tak, aby boli splnené 

podmienky regulárnosti testovania (svetelné podmienky, vzdialenosť od monitora, vytvorenie 

úvodných tréningových sekvencií a pod.) [12], [26].  

Technika subjektívneho hodnotenia ACR bola zvolená na základe odporúčania komisie 

reflektujúc tak reálnu situáciu, keď koncoví zákazníci posudzujú kvalitu videa bez možnosti 

vzhliadnutia referenčného nepoškodeného obrazu.   

 

3.1.2 Výber videosekvencií a priebeh testovania 

Videosekvencie určené k testovaniu bolo potrebné zvoliť tak, aby čo najlepšie reflektovali na 

typy scén s ktorými sa najčastejšie stretávame. Preto po zrelej úvahe a analýze SI a TI indexov 

boli vybrané nasledujúce scény (zobrazené na obrázku 3.3 v smere zľava doprava) zo zvolenej 

databázy [17], [18]: 

 

• Construction Field – (nízka hodnota indexov TI a SI) 

Scéna s pohybom bagra uprostred, statická poloha kamery, pozadie rozostavanej 

budovy. Reprezentuje typ vysielania ako sú diskusné relácie alebo moderovanie TV 

správ s miernym pohybom moderátora alebo hostí a stálym pozadím za nimi. 

 

• Runners – (stredná hodnota indexov SI a TI) 

Záznam maratónskeho behu. Reprezentuje športový prenos s dynamickým pohybom 

účastníkov. 

 

• Campfire Party (nízka hodnota indexu SI a vysoká hodnota indexu TI) 

Zoskupenie väčšieho počtu osôb pred plameňom ohňa v noci. Reprezentuje akčné a 

filmové nočné scény s ohňom ako sú napríklad výbuchy.  

 

• Wood (vysoké hodnoty indexov SI a TI) 

Rýchly pohyb kamery dookola v lese. Reprezentuje dynamické pohyby, rýchlo meniace 

sa objekty na scéne. 

 

Hoci v odporúčaní ITU-R BT.500 je uvedené, že minimálny počet pozorovateľov je 15 

[26], pre korektné štatistické spracovanie, teda aby priemer hodnôt mal reprezentatívnu funkciu, 

testovania sa zúčastnilo 60 pozorovateľov vo veku od 18 – 35. Muži prevládali v pomere 38:22.  

  Hodnotiaci proces dodržiaval metodiku ACR [12], testovacie sekvencie boli zoradené 

tak, aby sa nenachádzali za sebou dve rovnaké scény. Počas 10 sekundovej pauzy medzi 

prehrávaním, ktorá je určená na hodnotenie, pozorovatelia zaznačili svoje hodnotenie do vopred 

pripraveného dotazníka podľa poradového čísla sekvencie. Pred samotným začiatkom 
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hodnotenia boli účastníci oboznámení s hodnotiacou škálou a boli im prehrávané viaceré 

trénovacie sekvencie, ktoré ale nepatrili medzi 4 testované scény. Maximálna doba testovania 

v rámci jedného bloku, bola podľa odporúčania stanovená na 30 minút. Zamedzilo sa tým 

poklesu sústredenia pozorovateľov na jednotlivé sekvencie z dôvodu veľkého množstva 

prehrávaných sekvencií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3: Prehľad použitých videosekvencii [17]. 

 

Dohromady bola vytvorená databáza obsahujúca 432 videosekvencií, z ktorej bude 

náhodne vyčlenená približne štvrtina ako referenčná testovacia sada. Každá videosekvencia 

bola ohodnotená 60 krát, teda kompletná databáza obsahuje 25 920 vzoriek určených pre 

trénovanie a validáciu navrhnutého modelu. Pre každú videosekvenciu bola programom MSU 

VQMT vypočítaná aj hodnota objektívnej metriky SSIM. 
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4 Analýza vplyvu stratovosti v sieti na kvalitu videosekvencií 

Vykonanie subjektívneho aj objektívneho testovania poukázalo ako zahadzovanie paketov 

v sieti degraduje kvalitu videosekvencií pre videokodeky H.264 a H.265. Nasledujúce 

podkapitoly prinášajú dosiahnuté výsledky a ich zhodnotenie.  

 

4.1 Výsledky vykonaných testov 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, testovania sa zúčastnilo 60 pozorovateľov, čo 

umožnilo vznik dostatočne veľkej databázy subjektívnych ohodnotení. Kvôli interpretácii 

výsledkov pomocou priemeru (slúžiaci ako referenčná hodnota pre tvorbu a verifikáciu 

navrhnutého modelu neurónovej siete) je ale potrebné overiť jeho štatistickú relevantnosť. To, 

či pozorovatelia zastávali podobný názor na jednotlivé testovacie sekvencie, alebo dochádzalo 

k výrazným rozporom (a tým pádom priemer nemá výpovednú hodnotu) prezradil variačný 

koeficient. Pokiaľ jeho hodnota nepresiahne 50 %, má priemer reprezentatívnu funkciu. Pri 

pohľade na dosiahnuté výsledky z dotazníkov je možné prehlásiť, že vypočítaný priemer má 

silnú výpovednú hodnotu. Variačný koeficient vyšší ako 40 % nebol zaznamenaný a hodnota 

vyššia ako 35 % bola prítomná len u 50 z celkového počtu 432 testovacích videosekvencií. Inak 

povedané, len čosi viac ako 11 % testovaných videosekvencií dosiahlo variačný koeficient vyšší 

ako 35 %.  

Ku skompletizovaniu vytvorenej databázy pre účely tvorby nového klasifikátora 

založeného na neurónovej sieti bolo ešte potrebné priradiť pre každú videosekvenciu aj hodnotu 

objektívnej metriky SSIM podľa postupu popísaného v predchádzajúcej kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tab. 4.1: Výsledky objektívneho a subjektívneho testovania pre scénu Campfire 

 

Tab. 4.2: Výsledky objektívneho a subjektívneho testovania pre scénu Construction. 

Bitový 

tok 

Strata 

paketov 

Construction - H264 Construction - H265 (HEVC) 

HD FullHD UHD HD FullHD UHD 

% SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR 

5 

 Mbit/s 

0,1 0,995 4,667 0,978 3,317 0,995 4,133 0,985 2,733 0,969 2,400 0,973 3,300 

0,2 0,986 4,133 0,974 3,033 0,989 4,117 0,965 2,617 0,962 2,200 0,969 2,767 

0,3 0,980 3,217 0,952 2,817 0,984 3,917 0,949 2,400 0,924 1,567 0,953 2,483 

0,5 0,970 3,133 0,912 2,083 0,965 3,683 0,901 1,817 0,897 1,200 0,928 2,350 

0,75 0,962 2,950 0,907 1,633 0,949 2,700 0,873 1,283 0,877 1,250 0,884 1,500 

1 0,922 2,783 0,892 1,350 0,941 2,217 0,809 1,150 0,827 1,200 0,850 1,400 

10  

Mbit/s 

0,1 0,987 3,800 0,990 3,400 0,993 4,217 0,961 2,367 0,939 1,900 0,985 3,533 

0,2 0,973 3,567 0,982 3,167 0,992 4,150 0,918 2,000 0,925 1,833 0,981 3,300 

0,3 0,962 3,217 0,951 2,500 0,964 3,617 0,874 1,433 0,852 1,500 0,945 2,467 

0,5 0,936 3,100 0,894 2,117 0,943 3,150 0,821 1,317 0,808 1,333 0,885 1,683 

0,75 0,901 2,850 0,852 1,767 0,921 2,867 0,770 1,083 0,751 1,133 0,844 1,467 

1 0,893 2,767 0,795 1,133 0,887 2,650 0,751 1,017 0,710 1,067 0,841 1,483 

15  

Mbit/s 

0,1 0,978 3,783 0,963 3,000 0,980 3,633 0,875 1,283 0,866 1,750 0,938 2,467 

0,2 0,977 3,450 0,892 2,200 0,971 3,400 0,857 1,200 0,851 1,583 0,936 2,233 

0,3 0,962 3,267 0,863 2,383 0,964 3,300 0,805 1,217 0,778 1,750 0,919 2,067 

0,5 0,922 2,617 0,844 1,483 0,927 3,117 0,787 1,250 0,744 1,200 0,867 1,567 

0,75 0,919 2,500 0,785 1,733 0,873 2,567 0,740 1,000 0,682 1,033 0,777 1,300 

1 0,881 2,067 0,720 1,117 0,857 2,300 0,662 1,000 0,668 1,050 0,726 1,000 

Bitový 

tok 

Strata 

paketov 

Campfire - H264 Campfire - H265 (HEVC) 

HD FullHD UHD HD FullHD UHD 

% SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR 

5 

 Mbit/s 

0,1 0,997 4,017 0,985 3,117 0,992 2,617 0,986 3,050 0,990 2,817 0,991 3,633 

0,2 0,995 3,700 0,981 2,900 0,990 2,417 0,977 3,100 0,975 2,333 0,966 2,700 

0,3 0,991 3,500 0,978 2,850 0,982 1,667 0,892 2,433 0,922 1,500 0,962 2,517 

0,5 0,984 3,150 0,964 2,083 0,964 1,450 0,869 1,800 0,913 1,267 0,941 2,017 

0,75 0,974 3,133 0,959 2,067 0,962 1,317 0,837 1,467 0,905 1,150 0,932 1,917 

1 0,959 2,883 0,922 1,683 0,946 1,167 0,808 1,333 0,881 1,100 0,853 1,467 

10  

Mbit/s 

0,1 0,987 4,083 0,985 2,867 0,990 3,250 0,964 3,233 0,968 2,150 0,984 3,200 

0,2 0,973 3,533 0,975 2,417 0,981 3,133 0,937 3,117 0,946 2,033 0,981 3,000 

0,3 0,927 3,033 0,961 2,200 0,929 2,950 0,918 2,700 0,917 1,450 0,919 2,583 

0,5 0,906 2,967 0,945 2,000 0,903 2,700 0,873 1,933 0,906 1,167 0,862 1,833 

0,75 0,887 2,217 0,92 1,700 0,900 2,633 0,852 1,733 0,886 1,167 0,855 1,700 

1 0,886 1,517 0,904 1,367 0,884 1,933 0,771 1,417 0,859 1,200 0,835 1,400 

15  

Mbit/s 

0,1 0,944 4,233 0,971 3,117 0,971 2,583 0,9214 2,533 0,967 2,117 0,979 2,967 

0,2 0,912 3,600 0,954 2,517 0,919 2,183 0,919 2,417 0,966 2,067 0,951 2,533 

0,3 0,904 2,900 0,937 2,400 0,893 2,100 0,891 2,067 0,913 1,467 0,946 2,417 

0,5 0,869 2,650 0,89 1,700 0,863 1,317 0,760 1,450 0,898 1,200 0,898 2,100 

0,75 0,812 2,467 0,884 1,600 0,853 1,250 0,753 1,267 0,873 1,200 0,829 1,400 

1 0,768 2,067 0,861 1,333 0,842 1,100 0,733 1,233 0,808 1,033 0,763 1,067 
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Tab. 4.3: Výsledky objektívneho a subjektívneho testovania pre scénu Runners. 

 

Tab. 4.4: Výsledky objektívneho a subjektívneho testovania pre scénu Wood. 

Bitový 

tok 

Strata 

paketov 

Wood - H264 Wood - H265 (HEVC) 

HD FullHD UHD HD FullHD UHD 

% SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR 

5 

 Mbit/s 

0,1 0,946 3,750 0,954 2,350 0,965 3,100 0,939 2,367 0,930 2,633 0,912 2,817 

0,2 0,942 3,733 0,933 1,917 0,951 2,867 0,929 2,333 0,881 2,333 0,910 2,467 

0,3 0,840 2,783 0,873 1,567 0,921 2,417 0,857 2,250 0,886 1,833 0,867 2,367 

0,5 0,732 2,833 0,780 1,317 0,898 1,917 0,732 1,583 0,812 1,550 0,720 2,050 

0,75 0,625 2,583 0,761 1,133 0,859 1,650 0,555 1,267 0,709 1,133 0,654 1,667 

1 0,620 2,300 0,721 1,033 0,816 1,583 0,346 1,000 0,638 1,067 0,639 1,100 

10  

Mbit/s 

0,1 0,935 3,783 0,956 3,667 0,926 3,200 0,927 2,083 0,912 1,933 0,898 2,467 

0,2 0,900 3,583 0,912 3,117 0,919 3,233 0,789 2,033 0,862 1,767 0,894 2,450 

0,3 0,751 3,017 0,860 2,783 0,855 2,067 0,700 1,667 0,830 1,467 0,848 1,900 

0,5 0,715 2,983 0,763 1,450 0,771 1,467 0,625 1,500 0,742 1,200 0,752 1,467 

0,75 0,619 2,300 0,725 1,300 0,718 1,267 0,395 1,050 0,643 1,133 0,624 1,050 

1 0,602 2,150 0,716 1,150 0,661 1,000 0,333 1,050 0,584 1,083 0,592 1,033 

15  

Mbit/s 

0,1 0,927 3,583 0,950 2,917 0,911 2,417 0,907 2,283 0,853 1,817 0,837 2,450 

0,2 0,887 3,233 0,836 2,267 0,907 2,367 0,806 2,067 0,840 1,867 0,760 2,217 

0,3 0,743 2,867 0,775 1,950 0,843 1,900 0,565 1,367 0,778 1,500 0,715 1,800 

0,5 0,714 2,550 0,761 1,667 0,749 1,467 0,477 1,233 0,638 1,167 0,472 1,200 

0,75 0,604 2,067 0,735 1,033 0,596 1,233 0,376 1,067 0,587 1,067 0,421 1,033 

1 0,591 1,967 0,699 1,033 0,560 1,050 0,314 1,000 0,524 1,000 0,362 1,033 

 

Bitový 

tok 

Strata 

paketov 

Runners - H264 Runners - H265 (HEVC) 

HD FullHD UHD HD FullHD UHD 

% SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR SSIM/ACR 

5 

 Mbit/s 

0,1 0,976 3,567 0,983 2,833 0,987 3,233 0,955 2,400 0,979 2,350 0,964 2,483 

0,2 0,975 3,217 0,972 2,850 0,982 3,050 0,948 2,067 0,956 2,150 0,942 2,117 

0,3 0,935 2,917 0,902 2,250 0,958 2,533 0,940 2,033 0,896 1,783 0,930 2,067 

0,5 0,900 2,333 0,858 1,867 0,938 2,067 0,854 1,767 0,804 1,567 0,888 1,833 

0,75 0,873 1,767 0,835 1,683 0,918 1,600 0,751 1,333 0,800 1,267 0,858 1,367 

1 0,747 1,267 0,815 1,283 0,864 1,000 0,659 1,000 0,742 1,000 0,845 1,000 

10  

Mbit/s 

0,1 0,979 3,217 0,980 3,083 0,974 2,983 0,912 2,033 0,902 1,400 0,951 2,250 

0,2 0,979 3,133 0,943 2,900 0,969 2,733 0,868 1,767 0,875 1,167 0,929 1,817 

0,3 0,931 2,333 0,893 2,433 0,948 2,583 0,805 1,400 0,834 1,167 0,896 1,700 

0,5 0,878 2,000 0,763 1,797 0,856 1,533 0,688 1,100 0,768 1,133 0,841 1,733 

0,75 0,849 1,667 0,725 1,167 0,820 1,300 0,646 1,150 0,668 1,100 0,712 1,167 

1 0,786 1,017 0,716 1,017 0,795 1,000 0,577 1,017 0,619 1,050 0,635 1,000 

15  

Mbit/s 

0,1 0,973 3,233 0,951 2,500 0,931 2,250 0,867 1,817 0,896 1,633 0,903 1,867 

0,2 0,971 3,267 0,903 2,267 0,896 1,950 0,797 1,617 0,840 1,500 0,857 1,517 

0,3 0,894 2,133 0,908 1,567 0,851 1,567 0,744 1,317 0,772 1,333 0,835 1,283 

0,5 0,865 1,950 0,833 1,350 0,792 1,133 0,684 1,183 0,663 1,400 0,734 1,033 

0,75 0,740 1,433 0,789 1,067 0,729 1,033 0,629 1,050 0,628 1,017 0,677 1,033 

1 0,718 1,017 0,634 1,000 0,675 1,000 0,532 1,000 0,560 1,017 0,656 1,000 



14 
 

Z dosiahnutých výsledkov uvedených  v tabuľkách 4.1 - 4.4 môžeme vyvodiť nasledujúce 

závery: 

• Novší kodek H.265 (HEVC) dosahuje horšie výsledky pri zaznamenanej stratovosti 

v sieti ako jeho predchodca H.264. Je to spôsobené najmä vyššou kompresiou, ktorá má 

za následok výraznejšiu stratu kvality snímok v prípade chýbajúcich dát. 

• Čím vyšší je bitový tok, tým horšiu má odolnosť na stratovosť, zapríčinenú celkovo 

väčším objemom chýbajúcich dát ako pri nižších rozlíšeniach. 

• Hodnota minimálne 4 v škále MOS (kvalita je dobrá) bola dosiahnutá pri najnižšej 

vypočítanej hodnote SSIM 0,945. Hodnota aspoň 3 (kvalita je priemerná) bola prvýkrát 

dosiahnutá pri najnižšej hodnote SSIM 0,887. Korešponduje to s výsledkami 

uverejnenými v práci [27]. 

• Lepšie výsledky zaznamenali scény Construction (statická scéna) a Campfire (tmavé 

nočné pozadie) ako dynamické scény Runners a Wood. Pri scénach kde nedochádza 

k dynamickej zmene vykreslených farieb medzi nasledujúcimi snímkami, algoritmy 

dokážu efektívnejšie maskovať chýbajúce dáta a pri zachovaní konštantného bitového 

toku podliehajú tieto snímky menšej kompresii [28]. 

 

Tieto závery potvrdzujú aj doposiaľ uvedené práce autora, ktoré sa venovali testovaniu 

efektívnosti kodekov simulujúc rôzne parametre videosekvencií a rozličné prenosové 

prostredia  [frn3], [frn4], [uhr3], [sev1]. 

Napriek možnému očakávaniu, že rozlíšenie bude mať priamy vplyv na kvalitu 

videosekvencie, nedá sa jednoznačne určiť, že vyššie rozlíšenie prináša lepšiu alebo horšiu 

kvalitu sekvencie v závislosti na stratovosti v sieti. V prípade streamovania najviac paketov 

pripadá práve I snímkam, teda je predpoklad, že aj najväčšie percento chýb postihuje práve I 

snímky. Na druhej strane ak ostáva nemenný bitový tok a zvyšuje sa len rozlíšenie, dochádza 

k výraznejšej kompresii hlavne referenčného I snímku čo môže voči nižšiemu rozlíšeniu 

priniesť istú stratu detailnosti obrazu.  

Pri konštantnom bitovom toku a vysokom rozlíšení zároveň dochádza k navýšeniu 

veľkosti I snímky z dôvodu vykreslenia násobne viac bodov (UHD voči Full HD potrebuje 

vykresliť 4 násobne viac bodov). Typicky pri prenose MPEG-TS, sa zabalí do jedného UDP 

paketu 7 tzv. PES (Packetized Elementary Stream) paketov o maximálnej veľkosti 188 B. Preto 

sa v rámci jedného PES paketu pri vyššom rozlíšení prenesie menej informácií zo snímky a jeho 

prípadná strata menej ovplyvní vytvorené makrobloky, čo zmierni propagovanie chyby 

v GOPe. Teda to, ako bude vyzerať výsledný pokles kvality, ktorý vznikne ako dôsledok 

stratovosti dát počas prenosu sieťou je oveľa viac ovplyvnený bitovým tokom a typom 

(dynamikou) scény [27], [28], [29], [frn1], [frn3], [frn4]. 
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4.2 Využitie databázy na modelovanie neurónovej siete 

Databáza ohodnotených videí je využitá ako vstup a referencia pre trénovanie a testovanie 

rôznych modelov neurónovej siete.  Proces hľadania správnej konfigurácie s cieľom 

minimalizovať predikčnú chybu zahŕňal potrebu nájsť: 

 

• optimálnu topológiu, 

• aktivačnú funkciu neurónu. 

 

Počíta sa s predikciou pre dva rôzne kodeky, ktoré majú mierne odlišné výsledky, teda 

vektory vstupov tieto kodeky delia na dve fundamentálne skupiny. Každá konfigurácia 

neurónovej siete bola natrénovaná na vstupných dátach z rovnakej množiny 10-krát. Každá 

trénovacia množina bola rozdelená náhodne v pomere 7:3 na trénovaciu a validačnú sadu, 

pričom trénovanie prebehne s trénovacou sadou a presnosť natrénovania je overená validačnou 

sadou.  

Náhodné delenie sa opakuje pre každé jedno modelovanie siete, čiže pre 10 opakovaní 

je 10-krát náhodne vytvorená trénovacia a validačná sada. Zvolené číslo 10 vychádzalo z 

vlastných skúseností, výsledkov autorov prác [frn6], [7], [2] a skúšobných testov tak, aby 

obmedzilo vplyv náhodne generovaných inicializačných váh, náhodného delenia na trénovaciu 

a validačnú sadu a aby sa zvýšila štatistická významnosť celého procesu. Počet epoch 

trénovania bol najprv experimentálne nastavený na 3000, ale pri niektorých topológiách 

dochádzalo k pretrénovaniu neurónovej siete. Otestované boli aj hodnoty 1000 a 300, pričom 

až hodnota 300 reprezentovala stav, kde nedochádzalo k pretrénovaniu a zároveň je to bod, keď 

je hodnota chybovej funkcie modelu neurónovej siete veľmi blízko svojho minima.  

Okrem výstupu siete v podobe predikovanej hodnoty MOS skóre bol pre každú 

konfiguráciu sledovaný aj čas nutný k úspešnému natrénovaniu neurónovej siete. Tento údaj 

slúži ako jedna z metrík pre výber optimálneho navrhnutého modelu. 
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5 Návrh klasifikátora založeného na neurónovej sieti 

Nasledujúce podkapitoly detailne popisujú jednotlivé kroky vedúce k vytvoreniu funkčného 

predikčného modelu. Ako vstupy sú brané parametre videosekvencií popísané 

v predchádzajúcich kapitolách. Ako referenčná hodnota vystupuje spriemerované subjektívne 

hodnotenie získané metódou ACR, interpretované pomocou stupnice MOS, získané 

vykonanými subjektívnymi testami. Do neurónovej siete teda vstupuje 6 hodnôt popisujúcich 

charakter videa a jeho odolnosť na stratovosť s tým, že očakávaným výstupom je predikovaná 

hodnota subjektívneho hodnotenia v škále MOS. 

 

5.1 Využitie možností programovacieho jazyka Python  

Začiatok vývoja programovacieho jazyka Python sa datuje od roku 1991. Pôvodne bol vyvíjaný 

ako skriptovací jazyk, dnes je však využívaný aj na tvorbu veľkých softwarových projektov ako 

aplikačné servery alebo systémy na zdieľanie súborov. Je voľne dostupný ako open source 

projekt, podporuje objektovo-orientované programovanie a jednoduché rozširovanie pomocou 

modulov napísaných v C alebo C++. Výhodou je aj automatická prítomnosť tohto jazyka pre 

OS Linux, a to v  dvoch verziách – staršiu verziu predstavuje interpreter Python 2.X a novšiu 

Python 3.X. Pre účely tejto práce bola použitá novšia verzia Python 3.5.1+ (súčasť OS Linux 

Mint 18, kernel 4.4.0-21, x86_64), pričom funkčnosť implementácie bola odskúšaná aj na 

nasledujúcej verzii Python 3.5.2. Použité vývojové prostredia sú pycharm a Subline text 2.  

Samotná knižnica určená pre modelovanie neurónových sietí s vysokou úrovňou 

abstrakcie pre Python sa vola Keras [30]. Je vyvíjaná s ohľadom na jednoduché používanie 

a vysoký výpočtový výkon. Podporuje prácu na frameworku Tensorflow alebo Theano. Dokáže 

vykonávať výpočty so zapojením CPU aj grafického procesoru. Bola vybraná pre jej 

užívateľské prostredie a rozsiahlu dokumentáciu. Podporuje rozsiahlu škálu neurónových sietí. 

Použitá verzia bola 1.2.0. Inštalácia je podrobne popísaná v dokumentácii [30]. 

 

5.2 Vplyv voľby topológie na presnosť odhadu neurónovej siete 

Vzhľadom k charakteru viacvrstvových neurónových sietí je správna topológia veľmi dôležitá 

pre dosiahnutie optimálneho výsledku. Príliš malý počet neurónov vedie k neschopnosti 

neurónovej siete naučiť sa predkladané vzory a príliš veľké množstvo neurónov vedie sieť 

k presnému reprodukovaniu naučených vzorov, čím stráca svoju schopnosť generalizovať. 

Pomocou spomenutej knižnice pre Python bol postupne generovaný počet neurónov a vrstiev 

pre neurónovú sieť. Generovanie a hľadanie správnej topológie prebehlo od 3 po 8 vrstiev 

s maximom 230 neurónov pre jednu vrstvu. Koeficient učenia η bol po počiatočných 

experimentálnych pokusoch nastavený na hodnotu 0,0013. Vstupná vrstva z dátami 

nemanipuluje, bola tu využitá lineárna aktivačná funkcia. Dohromady bolo otestovaných 140 

topológií neurónovej siete. 
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5.2.1 Namerané dáta 

Výsledky uskutočnených meraní na validačnej sade sú zobrazené v tabuľke 5.1. Uvedená 

topológia (každý riadok tabuľky) je pre daný počet vrstiev najlepšia z hľadiska Pearsonovho 

korelačného koeficientu. Podrobnejšie informácie o výsledkoch všetkých preskúmaných 

topológií sa nachádzajú v elektronickej podobe na priloženej pamäťovej karte. 

 

Tab. 5.1: Výsledky nameraných hodnôt pre jednotlivé topológie. 

Topológia siete 𝒓𝒙,𝒚[-] RMSE [-] Čas [s] 

230-154-77 0,990 0,2183 162 

230-173-115-58 0,991 0,2149 207 

131-105-79-53-27 0,994 0,2155 141 

98-79-59-40-20 0,989 0,2155 97 

175-146-117-88-59-30 0,996 0,2122 236 

 

V tabuľke okrem topológií s najlepším hodnotením je uvedená a zvýraznená topológia 

98-79-59-40-20. Táto topológia síce nedosahuje najlepšiu koreláciu, ale má výrazne nižší čas 

vytrénovania siete. Dosahuje najlepší pomer aproximácie voči časovej náročnosti a preto bola 

vyhodnotená ako najlepšia topológia. Siete s vyšším počtom neurónov a vrstiev sa výraznejšie 

prispôsobili svojím vzorom a dochádzalo k rýchlejšiemu a častejšiemu pretrénovaniu. 

Trénovanie prebiehalo na HW s procesorom AMD Opteron so 4-mi modulmi po 8 jadier, 

dokopy 32 jadier. Hodnota RMSE mierne nad 0,2 korešponduje s variačným koeficientom 

subjektívnych testov, ktorá až na pár prípadov neprekročila hodnotu 35 %. Táto hodnota 

odpovedá približne 7 % chybovosti vo vzťahu k stredu stupnice MOS. Ako poukazuje graf na 

obrázku 5.1, vysoká podobnosť s referenčnými hodnotami je aj daná tým, že do 10 % 

odchýlky (relatívna chyba) leží 73,2 % (< 5 % sa nachádza 39,69 %) všetkých pozorovaní. 

Z ostatných modelov žiadny neprekročil hodnotu 72 % pre tento sledovaný parameter. 

Kompletné štatistiky sú uvedené v elektronickej podobe v súbore correlations_pearson_rmse..  

 

 
Obr. 5.1: Graf rozloženia absolútnych hodnôt relatívnej odchýlky. 

.  
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5.3 Vplyv voľby aktivačnej funkcie na presnosť odhadu MOS 

Voľba aktivačnej funkcie ovplyvňuje nielen schopnosť jednotlivých neurónov modifikovať 

vstupný potenciál, ale jej samotný predpis (resp. zložitosť) má výrazný vplyv na dobu výpočtu 

vo fáze trénovania neurónovej siete. Testovací proces prebiehal za rovnakých podmienok ako 

tomu bolo pri hľadaní vhodnej topológii neurónovej siete. Experimentálne meranie bolo 

vykonané 10 krát, topológia neurónovej siete bola 98-79-59-40-20, počet epoch obmedzený na 

300 a koeficient učenia η rovný hodnote 0,0013. 

Knižnica Keras vie pracovať s viacerými typmi aktivačnej funkcie, preto bola 

otestovaná ich miera presnosti predikcie. Vzorky pre aktivačnú funkciu tanh sú totožné s tými 

zo sekcie venovanej jednotlivým topológiám. 

 

5.3.1 Namerané dáta 

Výsledky v tabuľke 5.2 poukazujú na minimálne rozdiely z pohľadu dosiahnutej korelácie a 

chybovosti. Funkcia ReLu má mierne lepší výpočtový čas, ale dosahuje horšie výsledky 

aproximácie. Pri pohľade na výsledky je možné prehlásiť, že funkcia tanh predstavuje 

kompromis medzi výslednou mierou predikcie a výpočtového času potrebného na trénovanie. 

 

Tab. 5.2: Výsledky nameraných hodnôt pre jednotlivé aktivačné funkcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem lineárnej aktivačnej funkcie mali zvyšné otestované funkcie výrazne horší 

výpočtový čas (tretia najlepšia aktivačná funkcia Hard Sigmoid o 9 %). Lineárna aktivačná 

funkcia dosiahla síce najlepší čas, ale z hľadiska možnosti aproximácie najhoršie výsledky. 

 

5.4 Spôsob použitia navrhnutého modelu pri predikcii 

Z výsledkov uvedených v predchádzajúcich podkapitolách vyplýva, že najefektívnejšia 

topológia z pohľadu presnosti predikcie a výpočtového času je 98-79-59-40-20. Dosahuje 

výraznú časovú úsporu voči komplikovanejším topológiám a to za cenu minimálneho zhoršenia 

odhadu predikcie. Aktivačná funkcia hyperbolický tangens (tanh) z pohľadu presnosti 

predikcie dosahuje najlepšie výsledky s minimálnou časovou stratou celkovej výpočtovej doby 

na druhú aktivačnú funkciu v poradí s názvom ReLu. 

 Tieto výsledky sú zakomponované do súboru test_model.py, ktorý na základe týchto 

vstupných dát a načítaných váh neurónov vykonáva predikciu subjektívneho hodnotenia kvality 

Aktivačná funkcia 𝒓𝒙,𝒚[-] RMSE [-] Čas [s] 

Tanh 0,989 0,2155 97 

ReLu 0,980 0,2199 91 

Sigmoid 0,974 0,2259 113 

Hard Sigmoid 0,973 0,2294 106 

Linear 0,885 0,4474 78 
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videa v škále MOS na základe vstupných parametrov. Schéma popisujúca spôsob výpočtu je 

zobrazená na obrázku 5.2. V prvom kroku sa načíta zvolená topológia a aktivačná funkcia, 

v druhom kroku váhy neurónov, ktorých hodnoty sú pre každú topológiu vygenerované 

v súbore correlations_pearson_rmse.  

 

 

 

Obr. 5.2: Schéma priebehu výpočtu predikovanej hodnoty MOS navrhnutým modelom. 

 

Otestovanie iného nastavenia sa vykoná jednoducho zmenou názvu h5f súboru a k nemu 

súvisiace nastavenia zo spomenutého súboru. Medzi vstupné parametre, ktoré je potrebné pre 

vykonanie predikcie zadať, patria: kodek, rozlíšenie, bitový tok, scéna, stratovosť a SSIM 

hodnota.  

 Pred zadaním príkazu je potrebné sa nachádzať v adresári so spúšťacím súborom (ktorý 

si načíta uložené váhy neurónov). Ako príklad predikcie zo zadanými parametrami slúži 

nasledujúca ukážka voľby vstupných parametrov: 

 

python3 test_model.py --test --codec h265 --bitrate 5 --ssim 0.86665 --

resolution UHD --loss 0.3 --scene dynamic 

Using TensorFlow backend. 

... 

2.38354 // referenčná spriemerovaná hodnota z dotazníkov: 2.367 

 

 

python3 test_model.py --test --codec h264 --bitrate 5 --ssim 0.97512 --

resolution HD --loss 0.2 --scene sport 

Using TensorFlow backend. 

... 

3.26261  // referenčná spriemerovaná hodnota z dotazníkov: 3.217 
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5.5 Štatistické vyhodnotenie úspešnosti predikcie navrhnutého modelu 

Keďže pri topológii neurónovej siete 98-79-59-40-20 a použití aktivačnej funkcie tanh 

nedochádzalo pri nezávislých pokusoch k pretrénovaniu a sledované štatistické parametre 

dosahovali požadovanú úroveň, bol tento model určený ako najvhodnejší pre ďalšie využitie. 

Porovnanie s referenčnými vzorkami bolo preto vykonané s touto topológiou. 

 Štatistické vyhodnotenie podobnosti medzi referenčnými dátami získanými 

dotazníkovým šetrením metódou ACR (testovacia sada) a výsledkami predikovanými 

navrhnutým modelom je možné spracovať viacerými spôsobmi. Pre všetky tu uvedené 

štatistické metódy platí, že boli vykonané s intervalom spoľahlivosti 95 %.  

 Navrhnutý model neurónovej siete pracuje s dvomi typmi videokodekov. Štatistické 

zisťovanie teda prebiehalo pre dve testovacie sady (samostatne pre H.264 a H.265), aby sa 

eliminovalo prípadné skreslenie vzniknuté využitím spoločnej testovacej sady. Takto 

koncipované testy poukážu na to, či nedochádza k výrazne lepšej aproximácií výsledkov pre 

jeden z použitých kodekov.  

Ako prvý krok k posúdeniu podobnosti medzi referenčnými hodnotami a predikčnými 

výsledkami modelu slúži výpočet konfidenčných intervalov smerodajných odchýliek, 

mediánov alebo priemerov.  

Tab. 5.3: Výsledky štatistických veličín referenčných a modelových vzoriek. 

 

Tabuľka 5.3 jasne dokazuje blízkosť mediánov, priemerov aj intervalov smerodajných 

odchýlok oboch množín a z faktického hľadiska je možné uvažovať o tom, že pochádzajú 

z výberu z rovnakej populácie.  

Namerané, respektíve vypočítané agregované štatistiky vzhľadom k tomu, že sa 

prakticky nemenia naprieč jednotlivými opakovaniami experimentu, nespĺňajú predpoklad, že 

pochádzajú z normálneho rozdelenia. Pre formálne overenie tohto faktu bol použitý Shapiro-

Wilk test normality, ktorý tento predpoklad potvrdil. Pre zamietnutie hypotézy o normálnom 

rozložení dát, stačí ak p-value je nižšia ako kritická hodnota 0,05 (napríklad pre dvojicu množín 

kodeku H.264 bola p-value referenčnej množiny 0,019 a modelovej množiny 0,016).  

Tab. 5.4: Výsledky Mann-Whitney-Wilcoxonovho testu o zhodnosti mediánov. 

 

 

 

 

 

Kodek Množina 𝛔𝐦𝐢𝐧 [−] 𝛔𝐦𝐚𝐱[−] medián [-] priemer [-] 

H.264 
Referenčná 0,748 0,980 2,509 2,467 

modelová (NS) 0,722 0,945 2,567 2,497 

H.265 
Referenčná 0,556 0,728 1,742 1,822 

modelová (NS) 0,541 0,708 1,722 1,812 

Kodek Množina Súčet poradí W p-value 

H.264 
referenčná 107,139 

5979 0,7497 
modelová (NS) 109,861 

H.265 
referenčná 108,736 

5806,5 0,9566 
modelová (NS) 108,264 
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Obr. 5.3: Graf hustoty rozdelenia pre referenčnú a modelovú sadu. 

Voľba štatistickej metódy preto padla na neparametrický test zhodnosti mediánov tzv. Mann-

Whitney-Wilcoxonov test. V prípade, že ak výsledná p-value bude vyššia ako kritická 

hodnota 0,05 tak je možné uvažovať o uvedených výberoch v tom zmysle, že pochádzajú 

z rovnakej populácie.  

Výsledky z tabuľky 5.4 poukazujú na silnú podobnosť medzi referenčnou a modelovou 

sadou. Test potvrdil, že medzi sadami nie je štatisticky významný rozdiel. Ďalšou možnosťou 

porovnania presnosti miery predikcie (tentoraz vizuálna) je porovnanie krivky hustoty 

rozdelenia (density trace). Tá poskytuje neparametrický odhad funkcie hustoty 

pravdepodobnosti populácie podľa zadaných dát. Obrázok 5.3 znázorňuje ako verne modelová 

sada kopíruje tu referenčnú pre oba typy kodekov, čo opätovne potvrdzuje schopnosť 

navrhnutého modelu poskytovať relevantné výsledky. Z obrázku je možné vyčítať odchýlky 

voči normálnemu rozdeleniu hlavne v miernej nesymetrickosti ľavej a pravej strany kriviek 

grafov. 

Posledným krokom k overeniu podobnosti medzi referenčnou a modelovou sadou bolo 

vytvorenie korelačného diagramu. Pomocou tohto diagramu je možné jednoducho zistiť vzťah 

medzi oboma premennými. Korelačné diagramy pre oba kodeky sú znázornené na obrázku 5.4.   

Aj na základe korelačných diagramov je možné prehlásiť vysokú mieru vierohodnosti 

modelu. Porovnaním korelačných koeficientov a chybovosti vyjadrenú pomocou RMSE pre 

jednotlivé testovacie sady využívané pre overenie fungovania neurónovej siete poukázali na 

schopnosť modelu približne s rovnakou presnosťou predikovať výsledky pre oba kodeky, čím 

je tento model v súčasnosti výnimočný, hlavne z pohľadu predikcie pre kodek H.265. 
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Obr. 5.4: Korelačný diagram pre kodek H.264 (hore) a H.265 (dole). 

 

5.6 Zhrnutie a porovnanie s už publikovanými predikčnými modelmi 

Štatistické vyhodnotenie navrhnutého modelu neurónovej siete je potrebné doplniť porovnaním 

s dostupnými riešeniami z ktorých najdôležitejšie výsledky boli popísané v kapitole 2. 

Navrhovaný model vychádza zo štatistík stratovosti v sieti, ktorú je možné monitorovať 

a vyhodnocovať počas prenosu sieťovou infraštruktúrou. Tento model vykonáva mapovanie 

týchto štatistík doplnených o informácie reprezentujúce kvalitatívne parametre prenášanej 

videosekvencie na subjektívnu kvalitu videa vyjadrenou stupnicou MOS. Ako bolo ukázané 

v predchádzajúcich podkapitolách, navrhnutý model je schopný dosahovať porovnateľných 

výsledkov s dostupnými riešeniami. Zložitosť celého spracovania vstupných dát je redukovaná 

na obecné štatistické vyhodnotenie, na ktoré je možné použiť pre vstupné dáta vygenerované 

ľubovoľným modelom alebo skutočnou prevádzkou. 
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 Štatisticky sú všetky predložené závery podložené dostatočným množstvom pozorovaní 

a následnou exploračnou analýzou alebo neparametrickými štatistickými testami. Z tohto 

dôvodu je možné považovať prezentovaný model za vhodný pre približné odhadovanie kvality 

videa špeciálne pre potreby analýzy vplyvu zhoršených podmienok sieťových parametrov na 

poskytovanú kvalitu pre koncového zákazníka v reálnom čase. 

 Pre úplné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov úspešnosti predikcie je nevyhnutné 

porovnať výkonnosť modelu s dostupnými modelovými algoritmami. Medzi sledované 

parametre je potrebné začleniť nielen tie, ktoré popisujú presnosť predikcie ale aj metodiku 

tvorby modelu.  

 Tabuľka 5.5 má za cieľ porovnať doteraz uverejnené algoritmy s navrhnutým modelom. 

Z pohľadu komplexnosti vstupných údajov, žiadny uvedený model neobsahuje takú 

škálovateľnosť v podobe zadávania až 6 kvalitatívnych parametrov súčasne. Rozsah vzoriek 

pre tvorbu modelov voči tu popísanej vytvorenej databáze ani zďaleka nedosahoval podobné 

veľkostné parametre. Pri porovnaní štatistických ukazovateľov aproximácie požadovaných 

výsledkov uvedených algoritmov sa len jeden významnejšie približoval k nameraným 

hodnotám predkladaného modelu a aj to pre dnes už zastaraný kodek, rozlíšenie a hlavne veľmi 

malý rozsah testovacej sady. Pretože sa ale jedná o priekopnícky počin vo využití strojového 

učenia pre odhadovanie kvality videa, je tu uvedený aj napriek svojej morálnej zastaranosti. 

Z pohľadu možnosti predikcie pre kodeky H.264 a H.265 súčasne, je predkladaný model 

ojedinelý a plne konkurencieschopný so zavedenými algoritmami pre predikciu kvality videa. 
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 Tab. 5.5: Porovnanie navrhnutého modelu s publikovanými algoritmami.  

       Vysvetlivky: BR – bitový tok, FR – obnovovacia frekvencia, PLR – stratovosť,  ND – nedefinované 

Publikácia 

Počet 

video 

sekvencií 

Trénovacia/ 

Testovacia sada 
Rozlíšenie Kodek BR FR PLR 

Typ 

strojového 

učenia 

r [-] RMSE [-] 

[6] ND 80/14 
CIF 

(352x288) 
MPEG-2 X X X RNN 0,9812 0,07 

[7] 4 275/110 HD H.264 X - X BPNN 0,9446 0,257 

[8] 3 289/ND HD H.264 X - X regresia 0,9265 ND 

[9] 

3  

dostupné 

databázy  

ND HD H.264 - - - Elastic Net 0,9 0,58 

[10] 5 3600/ND  
HD, 

FullHD 
H.264 X - X 

regresia 0,77 0,63 

RNN 0,85 0,51 

DBN 0,83 0,54 

[11] 

4 a 3 pre 

testovaciu 

sadu 

60/45 
HD, 

FullHD 
H.264 - - - 

ABFR 

(regresia) 
0,9244 0,53 

[31] 4 ND HD H.264 - - - RNN ND 0,37 

[32] 16 480/ND 
HD, 

FullHD 
H.265 - X X Regresia 0,9339 ND 

[33] 3 5400/ND FullHD H.265 - - X Regresia 0,92 0,23 

MODEL 4 19440/216 

HD, 

FullHD, 

UHD 

H.264 

H.265 
X - X BPNN 

0,9827 

0,9821 

0,1982 

0,1850 
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6 Prínosy dizertačnej práce 

V rámci výskumu ktorého závery popisuje predkladaná dizertačná práca bolo dosiahnutých 

niekoľko výsledkov, ktoré je možné považovať za prínosné pre oblasť predikcie kvality 

obrazovej služby. Medzi prínosy tejto práce patrí: 

 

• Analýzou publikovaných vedeckých prác a vlastným výskumom boli identifikované 

parametre (príznaky) videosekvencií, ktoré sú nevyhnutné pre výpočet predikcie 

zabezpečujú širokú variabilitu možných scenárov vyskytujúcich sa v bežnej praxi. 

 

• Bola vytvorená databáza poškodených videosekvencií reflektujúc degradáciu kvality 

spôsobenú stratovosťou počas prenosu. Tieto videosekvencie boli ohodnotené subjektívne, 

značným počtom pozorovateľov a objektívnou metrikou SSIM. Poskytuje možnosť výberu 

kodekov, kvalitatívnych charakteristík a scén. Pri zachovaní metodiky tvorby je možné 

databázu neustále rozširovať a používať pre rozličné testovacie a výskumné scenáre hlavne 

smerom k postupnému prechodu na kódovací algoritmus H.265. 

 

• Bol navrhnutý nový spôsob hodnotenia kvality videa v podobe modelu neurónovej siete, 

umožňujúci odhadnúť subjektívne vnímanie kvality z pohľadu koncového užívateľa 

pomocou vstupných príznakov videosekvencie a výsledku objektívnej hodnotiacej 

metriky. Toto prepojenie nahrádza potrebu vykonávania separátneho testovania 

subjektívnou a objektívnou formou. Výsledky predikcie sa približujú referenčným 

výsledkom získanými pomocou spomenutej databázy ohodnotených videosekvencií.  

 

• Popisovaný model spolu s definovanými charakteristikami bol navrhnutý tak, aby sa dal 

nasadiť v rôznorodých prostrediach podľa aktuálnej potreby. V súčasnosti žiadny model 

nedokáže predikovať výsledky kvality obrazovej služby využitým toľkých vstupných 

parametrov a zároveň je schopný predikcie pre oba kodeky H.264 aj H.265. V najbližších 

rokoch sa očakáva vznik legislatívneho rámca pre hodnotenie IPTV aby užívatelia mali 

možnosť ochrany u regulačnej autority, preto bude nevyhnutné poskytnúť monitorovacie 

nástroje na systematické hodnotenie kvality ponúkanej služby pre regulačnú autoritu ako 

aj pre poskytovateľa daných služieb. 
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Záver 

Predkladaná dizertačná práca prináša spôsob ako prepojiť výsledky objektívneho testovania 

kvality obrazovej služby s tými subjektívnymi. Návrh riešenia spočíva vo vytvorení modelu 

neurónovej siete umožňujúci odhadovať kvalitu videa pre kodeky využívané (nielen) pre 

digitálne kódovanie televízneho vysielania. Pretože model zahŕňa aj kodek H.265, ktorý 

postupne nahradí dnes využívaný kodek H.264, zachytáva tento model aj trend blízkej 

budúcnosti. 

 Dôvodom výskumu v tejto oblasti je narastajúci prenos digitálnej formy televízneho 

vysielania pomocou paketovej IP siete, čo vedie k zvýšenému záujmu o monitorovacie 

a testovacie nástroje. Tie by mali byť schopné určovať a analyzovať maximálne priepustné 

zaťaženie využívanej prenosovej infraštruktúry, alebo priebežne monitorovať jej aktuálny stav, 

tak aby prevádzkovateľ tejto infraštruktúry bol včas o vzniknutom probléme informovaný 

a mohol pružne reagovať na danú situáciu.  

Pri pohľade na zadefinované ciele dizertačnej práce v prvej kapitole, je možné 

konštatovať, že boli všetky naplnené. Zadefinovanie sledovaných parametrov, tvorba databázy 

subjektívnych a objektívnych ohodnotení a jej vyhodnotenie bolo popísané v kapitole 2 a 3.  

 S ohľadom na potreby trénovania a testovania neurónovej siete boli využité dáta 

vychádzajúce z vytvorenej databázy videosekvencií. Spolu s overením miery presnosti 

predikcie a porovnaním s konkurenčnými výpočtovými modelmi sa problematike dôsledne 

venuje kapitola 5. 

Táto práca prináša model umožňujúci odhad subjektívnej kvality obrazovej služby 

v závislosti na parametroch stratovosti a typu testovaného videa (kodek, rozlíšenie, bitový tok 

a scéna) nielen pre aktuálne široko používaný kodek H.264 ale aj pre jeho nástupcu kodek 

H.265. Týmto významne rozširuje možnosti predikcie doteraz uverejnených modelov. 

Výsledky prezentovaného modelu sú porovnateľné s uverejnenými alternatívami, pričom 

štatistické ukazovatele vykazujú vyššiu mieru presnosti predikcie. Nasadenie tohto nástroja pre 

priebežné vyhodnocovanie poskytovanej kvality operátormi je nenáročné a celý výpočtový 

proces trvá niekoľko sekúnd. 

Ďalší vývoj sa bude uberať na praktickú využiteľnosť predikčného nástroja v reálnom 

prostredí a rozširovanie databázy ohodnotených videosekvencií tak, aby postupne mohlo 

dochádzať k spresňovaniu odhadu subjektívneho vnímania a zapracovanie rozširujúcich 

vstupných parametrov modelu pre lepšie prispôsobenie sa konkrétnej situácii. 
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