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Abstrakt 

Vyhodnotenie video kvality vyžaduje kombinovaný prístup, ktorý zahŕňa objektívne metriky, subjektívne 
testovanie a monitorovanie siete. Spoľahlivo vykonané subjektívne testy na hodnotenie video kvality sú 
mimoriadne spoľahlivé, opakovateľné. Subjektívne testy využívajú sety krátkych videosekvencií (podľa normy  
10 sekúnd) pre vyhodnotenie názoru ľudí na kvalitu videa ovplyvneného rôznym spracovaním a tým aj 
degradovaním. Tieto testy sú zamerané na aktuálne vnímanie ľudí, na rozdiel od hodnotenia celého videa. Cieľom 
je nezaujatý úsudok. 

Táto práca sa zaoberá hlavne subjektívnym hodnotením kvality videa pri rôznom bitovom toku. Toto 
hodnotenie je nápomocné pri stanovení hraníc pre zmenu bitového toku na základe časovej a priestorovej 
informácie videa. Výsledky subjektívnych testov som porovnal s výsledkami objektívnych testov. Na základe 
tohto porovnania som definoval vzájomný vzťah, koreláciu. Vytvoril som mapovaciu funkciu, ktorá na základe 
priestorovej a časovej informácie videa určí vhodný bitový tok. Na vyhodnotenie kvality jednotlivých videí som 
použil normované videosekvencie. Tieto videosekvencie boli dôsledne vyberané na základe závislosti časovej 
a priestorovej informácie. V práci som vykonal porovnanie kódovacích algoritmov H.264/AVC (Advanced Video 
Coding) a H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) pri FHD (Full High Definition) a UHD  (Ultra High 
Definition) rozlíšení. 

 

Kľúčové slová 

Bitový tok, subjektívne hodnotenie kvality videa, objektívne hodnotenie kvality videa, priestorová 
informácia, časová informácia, H.264/AVC, H.265/HEVC, neurónová sieť 
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Abstract 

Video quality assessment requires a combined approach that includes objective metrics, subjective testing, 
and monitoring of the network. Carefully conducted video quality subjective tests are extremely reliable and 
repeatable. A subjective video quality tests use a small set of short video sequences (10 sec. according to standard) 
to measure people’s opinions of the quality of different video processing options and with degradation of this 
video. These tests focus on people’s current opinion, as opposed, e.g., to opinions of an entire movie. The goal is 
to make an impartial judgment about opinion trends. 

The aim of this work is the subjective evaluation of the quality at the different bitrate. This evaluation is 
helpful to define the threshold for setting of the bitrate and his change based on the spatial and temporal information 
of the video. I compared the results of subjective tests with the results of the objective tests. Based on this 
comparison I defined correlation. After, I created optimum mapping function for to define the threshold for setting 
of the variable bitrate. I used standard video sequences for the evaluation of the video quality. These video 
sequences were carefully select based on the location of the individual quartile of the temporal and spatial 
information. I compared coding algorithms H.264/AVC (Advanced Video Coding) and H265/HEVC (High 
Efficiency Video Coding) and also different resolutions, FHD (Full High Definition) and UHD (Ultra High 
Definition). 
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Bitrate, subjective video quality assessment, objective video quality assessment, spatial information, 
temporal information, H.264/AVC, H.265/HEVC, neural network 
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1 Úvod 

Stále rastúci záujem o služby v reálnom čase, ako je audio a video prenos cez paketové siete založené na 
IP (Internet Protocol), vedie k analýze týchto služieb a ich správaniu sa v takých sieťach stále intenzívnejšie. 
Nájdeme mnoho aplikácií, ktoré majú extrémne nároky, mnohokrát vyžadujúce rezervácie sieťových zdrojov na 
prenosovej ceste. V lekárstve medzi ne patria napr. vzdialené vykonávané robotické operácie a v umení sú 
príkladom koncerty členov orchestra nachádzajúcich sa na rôznych miestach. Architektúra IP sietí nebola 
navrhnutá pre služby v reálnom čase a prenos údajov citlivých na oneskorenie. Tým je tam mnoho faktorov, ktoré 
môžu ovplyvniť výslednú kvalitu služby, obzvlášť strata paketov, oneskorenie, jitter.  

V dnešnej dobe má video kvalita, ako časť multimediálnych technológií, kľúčovú úlohu. Video je majoritná 
časť všetkej dátovej prevádzky posielanej cez IP siete. Dominantnými faktormi siete, ktoré majú vplyv na kvalitu 
videa sú strata paketov, PDV (Packet Delay Variation) a kapacita prenosovej linky [1].  

Analýza kvality videa sa zameriava na stratovosť paketov v sieti v závislosti od použitého kodeku, čo 
spôsobuje artefakty vo videu [2, 3]. Streamovanie videa, ako časť služieb v reálnom čase, je zabezpečované 
predovšetkým kodekmi MPEG-2 (Motion Picture Experts Group) a MPEG-4 (H.264). Video kodek H.265/HEVC 
(High Efficiency Video Coding) ponúka vyššiu účinnosť kompresie – lepšia kvalita s použitím rovnakého bitového 
toku [sev01]. Avšak potrebuje viac výpočtového výkonu a to je hlavný dôvod, prečo sa používa pre vysoké 
rozlíšenia ako FHD (1 920×1 080) a 4K (4 096×2 160), 8K (7 680×4 320), ... [4]. 

Užívatelia očakávajú zaručenú kvalitu odoberaných služieb nehľadiac na typ prenosu a použitej 
technológie. Na jednej strane je poskytovateľ služieb, ktorý chce dodávať služby pri minimálnych investičných 
nárokoch na poskytovanie, pričom implementácia nástrojov QoS, či monitorovanie QoE (Quality of Experience) 
sú pre neho nákladom. Na druhej strane je zákazník, ktorý pochopiteľne nie je spokojný s doručovaním obsahu 
v kvalite, ktorá mu neumožňuje nerušené vnímanie služby. K stanoveniu hraníc užívateľskej spokojnosti 
používame metriky QoE a hlavne aplikácie takých QoS nástrojov v sieti, ktoré zaručia minimálne QoE očakávané 
užívateľom. Je nevyhnutné vyhodnotiť výkon systémov pre posielanie informácií z jedného zdroja k druhému 
(dátová linka); či je prenos informácií efektívny a účinný. Pri systémoch určených pre doručenie ku koncovým 
užívateľom (IP televízna služba) hodnotíme prenosovú kvalitu z pohľadu spokojnosti užívateľa s kvalitou 
mediálneho obsahu pri jeho sledovaní. Všeobecne sa predpokladá, že vysoký výkon a kvalita prenosu vedie 
k veľkej spokojnosti užívateľov k daným službám. Do nedávnej doby bolo slovo kvalita používané technikmi na 
popis „súhrnu vlastností“, čo je založené na schopnosti zvoliť stanovené alebo implicitné potreby (EN ISO 9000, 
2000). Tento súbor vlastností je spätý s latinským originálom „qualitas“; anglického slova „quality“, a je to niečo, 
čo v dnešnej dobe môžeme nazývať ako charakteristika subjektu. Toto chápanie termínu kvalita sa odráža aj v jeho 
použití v QoS, čo v sieťovej terminológii bolo dlho používané ako synonymum k množine garantovaných 
charakteristík sieťového spojenia. Definícia kvality bola neskôr zlepšená a definovaná ako stupeň nastavení 
základných charakteristík spĺňajúcich požiadavky. Z vnímania ľudského uhla pohľadu je kvalita definovaná ako 
výsledok posúdenia vnímanej kompozície. Táto definícia zahŕňa proces vnímania a posúdenia, počas ktorého 
vnímajúca osoba porovnáva vnímané udalosti s (doposiaľ neznámou) referenciou. Charakter vnímanej kompozície 
nie je nevyhnutne stála charakteristika objektu, v skutočnosti referencia môže mať vplyv na to, čo je aktuálne 
vnímané. V každom prípade ako výsledok porovnania je kvalita zvyčajne relatívna a nastane ako udalosť v určitom 
priestorovom, časovom a funkčnom kontexte.  Pojem QoE vznikol ako protiváha k pojmu QoS, s niečím, čo 
adresuje ľudské vnímanie a skúsenosti pretože tieto boli považované ako viac vhodné pre navrhovanie vysoko 
akceptovateľných systémov a služieb. Tak by bolo možné pozorovať posun paradigmy pre poskytovateľov služieb 
na doručenie služieb, s nie vysokým QoS, ale s vysokým QoE, pre ich užívateľov. QoE reflektuje fakt, že vnímaná 
kvalita je kľúčovým faktorom pre vyhodnotenie systémov, služieb alebo aplikácií vo fáze projektovania alebo 
počas prevádzky. Často vykonáva merania zamerané na redukčnú perspektívu posúdenia známych služieb 
a identifikovanie kvality ako relevantného kritéria [5]. Preto je základ tejto práce postavený na QoE. 
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2 Súčasný stav skúmanej problematiky 

V tejto kapitole je popísaná časť prác, ktoré sa venujú skúmanej problematike. Autori práce [6] poskytujú 
prehľad o hodnotiacich metódach audio-vizuálneho vnímania kvality. Zamerali sa na úplne referenčné modely. 
Tento článok poskytuje komplexný prehľad o vývoji multimediálnych metód vnímania kvality, popis formovania 
a vnímania kvality, vrátane rôznych kvalitatívnych faktorov, popis tvorby a vnímania kvality, vrátane rôznych 
kvalitatívnych faktorov, všeobecný prehľad na QoS, QoE a QoP (Quality of Perception) v kontexte 
audiovizuálneho hodnotenie kvality. Spoľahlivý odhad kvality videa sa stáva čoraz dôležitejším vďaka 
rozširovaniu online video služieb. Bolo navrhnuté množstvo metód hodnotenia objektívnej kvality videa s rôznym 
výkonom a zložitosťou. Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú pôžitok užívateľa z video služieb, sa 
zameranie výskumu postupne presúva z pojmu QoS na širšie aspekty ako je kvalita vnímania (QoP) [7] alebo 
kvality skúseností (QoE) [8]. ITU (International Telecommunication Union) definovala QoE ako celkovú 
prijateľnosť aplikácie alebo služby, ktorú subjektívne vníma konečný užívateľ [9]. Novšia definícia, ktorú navrhol 
Qualinet [8], definuje QoE ako stupeň potešenia alebo nepríjemnosti používateľa z aplikácie alebo služby, ktorá 
vyplýva z plnenia jeho očakávaní vo vzťahu k užitočnosti a/alebo vychutnaniu si aplikácie alebo služby. 

V práci [10] bol popísaný účinok miery kódovania (Video Coding Rate) a straty paketov v prenosovom 
streame. Navrhuje sa vhodný model, ktorého koeficienty závisia od parametrov kódovania videa a zložitosti 
sekvencií. V [11] je popísaný účinok niekoľkých kódovaní a sieťových parametrov. Koeficienty modelu závisia 
hlavne od zložitosti videosekvencie z pohľadu  informácií obsahu. V [12] je preskúmaná závislosť VQM (Video 
Quality Metric) na type kodeku, rozlíšení a miere pohybu vo videosekvenciách. Sekvencie sú klasifikované 
v skupinách rozdelených podľa miery pohybu a hodnoty sú priradené k parametrom pre každú triedu. Nehovorí sa 
však o použitých kritériách klasifikácie videosekvencie. 

Metódy založené na bitovom toku používajú práve bitový tok na vyhodnotenie kvality. Podľa úrovne 
informácií použitých na spracovanie môžu byť rozdelené na model parametrického plánovania, vrstvový model 
bitového toku. Parametrické plánovacie techniky používajú typ kodeku, stratu paketov a bitový tok pre hodnotenie 
kvality. Príkladom takéhoto modelu je vzorový model pre video-telefónne aplikácie popísaný v [13]. 

Vrstvové modely bitového toku dokážu robiť ľubovoľný typ analýzy bitového prúdu s výnimkou použitia 
pixelových údajov, a preto sú pomerne zložitejšie, ale ponúkajú lepší výkon. V práci [14] bolo popísané, že ich 
rámec môže byť použitý na vyhodnotenie kvality v reálnom čase, kde ako parameter QoS môže byť použitá 
stratovosť paketov, SI (Spatial Information) a TI (Temporal Information) informácia. 

V práci [15] bol popísaný model vyhodnotenia vnímanej kvality pri zohľadnení kódovania videa 
a kvalitatívnych parametrov. Obsahuje parametre, ktoré závisia hlavne od obsahu informácií vo videosekvenciách. 
Je navrhnutá metóda na ich získanie z priestorovej a časovej informácie videosekvencie. Ako objektívna metrika 
bola použitá VQM. Zmyslom je výpočet parametrov závisiacich na obsahu scény pre každú videosekvenciu na 
základe parametrov TI  a SI . Najskôr sú vypočítane parametre SI a TI. Potom je každá sekvencia zakódovaná, 
prenášaná simulovanou sieťou a následne dekódovaná pre získanie skreslenej sekvencie. Pri hodnotení bolo 
použitých 21 videosekvencií v SD formáte, pričom len jedna bola prekódovaná v rozličnom formáte. Bol použitý 
MPEG-2. Práca [16] navrhuje nereferenčnú metriku pre meranie artefaktov založených na analýze 
dekomprimovaného obrazu. Model používa SI a TI charakteristiky obsahu videa pre zlepšenie výkonnosti 
z hľadiska korelácie s MOS (Mean Opinion Score). 

Hoci subjektívne hodnotenie kvality poskytuje spoľahlivé informácie ľudského vnímania kvality, nemožno 
ho použiť v reálnom čase hodnotenia kvality služby. Preto je potrebné využiť objektívne vyhodnotenie kvality, 
ktoré bolo navrhnuté, aby nahradilo hodnotenie užívateľov pomocou výpočtového modelu na predikciu výsledkov 
subjektívneho testu, teda automaticky odhadnúť hodnoty MOS, ktoré sa čo najviac približujú subjektívnemu 
hodnoteniu kvality [17, 18, 19].  

Očakáva sa, že číselné vyjadrenie kvality získané pomocou objektívnej metódy bude lepšie korelovať s 
ľudskou subjektivitou. Existujú rôzne metriky na vyjadrenie korelácie medzi subjektívnym a objektívnym 
hodnotením. Dve najčastejšie štatistické metriky používané na vyjadrenie dosiahnutého výkonu sú RMSE (Root 
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Mean Square Error) a Pearsonov korelačný koeficient. Vysoká hodnota korelácie (zvyčajne vyššia ako 0,8) sa 
považuje ako efektívna [5]. 

Práca [20] navrhuje nový mechanizmus, ktorý využíva údaje z verejných VQA databáz a umožňuje 
automaticky vytvárať všeobecné pravidlá pre mapovanie hodnôt objektívnych metód na subjektívnu hodnotu 
MOS. Posúdenie kvality aproximácie bolo s použitím korelácie a presnosť odhadu kvality bol okolo 95%. 
V modeli boli použité údaje z troch verejných databáz. Subjektívne dáta boli konvertované na rovnakú vstupnú 
škálu (podľa vybranej stupnice MOS, napr. 1-5). Bola použitá nelineárna regresia a inverzná interpolácia. Daný 
model hodnotí videosekvencie v nižšom rozlíšení s použitím kompresného štandardu H.264. 

Počas môjho štúdia a písaní tejto práce som publikoval viaceré články danej problematiky. Z výberu 
uvádzam prácu [sev02], kde som skúmal  vplyv šifrovania na kvalitu videa a poukázal na možné dopady za 
rôznych podmienok, v ktorých som vykonal experimenty. Cieľom práce [sev03] je preskúmať vplyv šifrovania na 
video prenos v IP sieti. Opisujem tu tunel IPsec pomocou ESP a AH hlavičky, ktoré poskytujú diskrétnosť z 
hľadiska bezpečnosti, integrity a nepopierateľnosti (pomocou šifrovania HMAC-SHA1, Triple DES a AES v 
režime CBC). Ďalším cieľom bolo posúdiť, ako OpenVPN ovplyvňuje prenášané video. Porovnal som výsledky 
oboch meraní a vyjadril vplyv straty paketov na prenášané video.   

V publikácii [sev04] som testoval vplyv použitia rôznej konfigurácie QoS v LTE (Long Term Evolution) 
sieťach na kvalitu triple play služieb. Článok [sev05] poukazuje na zmenu kvalitatívnych parametrov pri rôznych 
nastaveniach siete. Simuloval som pri tom LTE sieť. Na tento účel bol vybratý Matlab, v ktorom som simuloval 
priepustnosť, rôzne scenáre, meniac frekvenčný a časový duplex SNR a tiež boli nasimulované rôzne kanály, ako 
EPA (Extended Pedestrian A Model), EVA (Extended Vehicular A model), ETU (Extended Typical Urban model) 
a HST (High Speed Train condition). Simuláciou rôznych scenárov bol získaný požadovaný model priepustnosti 
a bolo určené ako ovplyvňuje kvalitu triple play služieb v LTE. V práci [sev06] som uviedol analýzu ako degraduje 
kvalitu prenášaného videa strata paketov, pakety mimo poradia a rôzne video rozlíšenie.  

V publikáciách [sev07, sev08, sev09] sa zaoberám simuláciou sieťovej prevádzky, popisujem model 
predikcie očakávanej kvality QoE multimediálnych služieb pre rôzne politiky obsluhy prichádzajúcich paketov 
v smerovačoch. Na základe navrhnutého analytického modelu bola vytvorená aplikácia, pomocou ktorej je možné 
predpovedať kvalitatívne parametre QoS v sieťach IP, s ohľadom na politiky používané na spracovanie paketov 
v smerovačoch a vzhľadom na úroveň celkového využitia siete. Prínos tohto článku spočíva v návrhu modelu, 
ktorý dokáže predpovedať kvalitu služieb triple play v súlade s politikou čakania a prenosovou rýchlosťou rozhraní 
na smerovačoch v paketových sieťach. Publikácia [sev10] rozširuje predchádzajúce 3 publikácie. Zameriava sa na 
sieťové javy, skúma vplyv rôznych oneskorení a strát paketov na parametre kvality služieb triple play, aby 
vyhodnotili výsledky pomocou objektívnych metód. 
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3 Ciele dizertačnej práce 

Na súčasný stav nadväzujú ciele dizertačnej práce a ďalší postup v oblasti hodnotenia kvality a videa a to 
výskumu efektívneho používania bitového toku. Vyrovnávajúca pamäť je veľmi dôležitá súčasť kódera 
a dekódera. Vyrovnáva premenlivý dátový tok v závislosti od obsahu aktuálnej scény a použitých kompresných 
prostriedkoch. Statický záber moderátora televíznych správ alebo politickej relácie potrebuje nižší bitový tok ako 
akčná vysoko dynamická scéna, reklamný spot alebo športový prenos (samozrejme vysoko dynamický šport; aj 
túto kategóriu je potrebné odlišovať a brať do úvahy športy s rýchlou dynamikou ako hokej, futbal; dynamický 
šport ako šípky a skoro statický šport ako šach). Preto je cieľom tejto práce zistiť, pri akom bitovom toku dosahujú 
jednotlivé scény najvyššie uspokojenie koncových užívateľov z pohľadu kvality a definovať tak hranice pre 
jednotlivé scény na základe priestorovej a časovej informácie obsahu. Pre jednotlivé hranice by bol priradený 
vhodný bitový tok tak, aby spĺňal najvyššiu kvalitu v jednotlivom rozlíšení. 

Pri nasadení VBR (Variable Bit Rate) môžeme ušetriť značnú časť priemerného bitového toku CBR 
(Constant Bit Rate), pričom je veľmi dôležitá priemerná a tiež maximálna hodnota bitového toku pri použití VBR. 
Je potrebné vybrať vhodné testovacie video scény na určenie kvality videa a ich kódovanie. Tieto video scény 
reprezentujú širokú škálu obsahu ako je textúra snímky, detail snímky, rýchlosť pohybu objektu v snímke, 
panoráma snímky, nastavenie objektívu kamery. Sú založené na rôznej dynamickosti – od statickej až po vysoko 
dynamické. Tieto scény budú kódované do rozlíšení, ktoré sú používané a s ktorými sa plánuje v blízkej dobe. Pri 
kódovaní bude použitá široká škála bitového toku, aby sa tok dal dynamicky meniť na základe dynamickosti scény. 
Vybraté videosekvencie budú testované objektívnymi metódami. Tieto výsledky budú porovnané so subjektívnym 
hodnotením testovacích videosekvencií. Subjektívne testovanie bude vykonané podľa odporúčaní ITU a hodnotiť 
budú rovnako ženy ako aj muži v rôznych vekových kategóriách. 

Ciele realizácie dizertačnej práce sú popísané v nasledujúcich bodoch: 

 Vyjadrenie korelácie výsledkov v hodnotení kvality videa medzi objektívnymi a subjektívnymi metódami 

Korelácia vyhodnotí mieru závislosti medzi subjektívnym hodnotením rôznych užívateľov a objektívnym 
ohodnotením na základe výsledkov objektívnych metrík.   

 Vytvorenie optimálnej mapovacej funkcie predikcií objektívnych metrík a výsledkov subjektívnych 
hodnotení na určenie hraníc TI a SI 

TI a SI informácie reprezentujú video obsah. Časová a priestorová perceptuálna informácia scény sú 
kritickými parametrami. Tieto parametre hrajú kľúčovú úlohu v určení množstva video kompresie. 
Analýza klasifikácie obsahu je vykonávaná výpočtom indexu časovej a priestorovej informácie 
vzhľadom na luminančný komponent každej videosekvencie. Pomocou funkcie mapovania určíme 
hranice pre časovú a priestorovú informáciu, na základe ktorej bude navrhnuté prahovanie 
a škálovateľnosť bitových tokov v modeli adaptívnej rezervácie sieťových zdrojov. Návrh a realizácia 
nového klasifikátora scény postaveného na modeli, ktorý určuje typ scény na základe TI a SI informácie. 
Podľa typu scény model určí vhodný bitový tok na základe mapovacej funkcie vychádzajúcej zo 
subjektívnych hodnotení.  

 Verifikácia a validácia modelu 

Verifikácia návrhu v experimente, v ktorom bude porovnaná predikovaná kvalita videa v prenosovom 
prostredí využívajúcom VBR podľa navrhnutého klasifikátora s požadovanou hodnotou bitového toku. 



5 

 

 

4 Realizácia cieľov dizertačnej práce 

Táto kapitola popisuje jednotlivé kroky vedúce k hlavným stanoveným cieľom tejto práce definovaných 
v kapitole 3. Čiastočnými a nevyhnuteľnými cieľmi tejto práce vedúcimi k hlavným cieľom sú  vytvorenie vhodnej 
databázy videosekvencií na základe prekódovania vybratých typov videosekvencií do vybratých kvalitatívnych 
parametrov (rozlíšenie, kompresný štandard, bitový tok), ich klasifikácia na základe charakteristických znakov SI 
a TI a ohodnotenie kvality videosekvencií. 

 Vytvorenie databázy videosekvencií  

Porovnanie zahŕňa rôzne typy videosekvencií a to statické aj dynamické. Vzhľadom k tomu, že obsah videa 
hrá kľúčovú úlohu v príslušnom výskume, sú použité videosekvencie pokrývajúce širokú škálu typu obsahu. Do 
úvahy sú tiež brané faktory ako textúra obrázku, detail obrázku, rýchlosť pohybu objektu, panoramatický pohyb, 
intenzita svetla (denné a nočné natáčanie). Výber scén je vykonaný na základe odporúčaní ITU-T [21, 22]. 

Pre potreby vytvorenia databázy videosekvencií boli použité vytvorené scény výskumníkmi zo Shanghai 
Jiao Tong University [23]. Tieto videosekvencie sú v nekomprimovanom *.yuv formáte v UHD rozlíšení.  
Z databázy, ktorá poskytuje 15 rozdielnych videosekvencií, som vybral 8, ktoré široko pokrývajú všetky kvadranty 
z pohľadu TI a SI informácií. Všeobecne, tieto informácie reprezentujú video obsah. Priestorové a časové vnemové 
informácie o scénach sú kritickými parametrami. Tieto parametre zohrávajú rozhodujúcu úlohu určenia množstva 
kompresie videa a významný vplyv korešpondujúci s obsahom videa. Krátky popis použitých videosekvencií. 

 Bund Nightscape - nočný záber architektúry mesta, obsahuje dynamický pohyb áut a chodcov, 
statické segmenty predstavujú mestské budovy. Kamera zachytáva scénu zo statickej polohy. 

 Campfire Party – nočná scéna zobrazujúca plamene táborového ohňa pred skupinou ľudí, na 
prednej strane scény je horiaci plameň (rýchla zmena časovej a jasovej informácie). V pozadí 
scény je skupina ľudí, čo robí pozadie mierne statickým. Na konci sekvencie je priblížená táto 
skupina ľudí. 

 Construction Field – pohľad na stavenisko, kde je prezentované statické pozadie budovami vo 
výstavbe, dynamické objekty sú prezentované vozidlami stavby a kráčajúcimi pracovníkmi. 
Jedná sa o scénu s miernym pohybom, zachytenú staticky. 

 Fountains – sekvencia zachytávajúca mestskú fontánu pred vysokou budovou. Popredné miesto 
pozostáva zo striekajúcej vody, pozadie je statické, sú na ňom vyobrazené stromy a budovy. 
Jedná sa o statickú scénu s nízkou dynamikou pohybu. 

 Marathon – bežecká súťaž v maratóne. Videosekvencia zobrazuje začiatok Medzinárodného 
preteku maratónu v Šanghaji. Bežci sú viacerými pohyblivými objektami s miernou 
dynamickosťou, na pozadí je statické zobrazenie cesty. Kamera zachytávajúca scénu je statická 
a zachytáva pohľad z výšky. 

 Runners – Ide tiež o zábery z Medzinárodného preteku maratónu v Šanghaji. Na rozdiel od 
scény maratónu, je tu menej bežcov. Kamera  je statická, umiestnená  z prednej strany bežcov, 
mierne z uhla (vyššie priestorové informácie). Scéna je pomerne dynamická. 

 Tall Buildings – jedná sa o záber na moderné mesto - vysoké budovy v Lujiazui Pudong New 
District v Šanghaji. Statické objekty sú mrakodrapy, rieky a  infraštruktúra mesta. Mestská 
premávka predstavuje pomaly sa pohybujúce objekty. Kamera sa pohybuje pomaly zľava doprava. 
Scéna je charakteristická zmenou SI a TI informácie. 

 Wood – lesná scenéria zachytávajúca stromy v lese, ktorým preniká slnečné svetlo. Objekty sú 
statické, pohyb kamery je zľava doprava a postupne zrýchľuje. Relatívne vysoká hodnota SI a TI 
informácií. 
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Vybrané videosekvencie boli prekódované použitím nástroja ffmpeg [24] na potrebný formát 
s podvzorkovaním 4:2:0, s bitovou hĺbkou 8b (bitov), rýchlosťou zobrazenia 30 fps (Frames per Second) s počtom 
snímkou 300 (10s). Takto dlhé videosekvencie sú postačujúce pre subjektívne ohodnotenie, dlhšie sekvencie 
nemajú vplyv na kvalitatívne ohodnotenie videosekvencie [25]. 

Pre rozšírenie vytváranej databázy som vybral ďalšie 4 videosekvencie, ktoré vytvorila skupina 
výskumných pracovníkov z Fínskej Univerzity - Tampere University of Technology, skupina z laboratória 
Laboratory of Pervasive Computing (sekvencie Ultra Video Group) [26]. Tieto videosekvencie rozširujú databázu 
videosekvencií pre objektívne hodnotenie a predikciu bitového toku na základe objektívnej metriky SSIM. 

 Beauty – detail ženskej tváre, jej vlasy pomaly fúkajú vo vetre, čierne statické pozadie 

 Bosphorus – plavba loďou s obrovským mostom v pozadí, kamera sa pohybuje zľava doprava. 
Mierne dynamická scéna, kde sa pohybuje jeden objekt 

 Jockey – bežiaci kôň s jazdcom, kamera posúvaná zľava doprava - jeden objekt s rýchlym 
pohybom 

 ReadySteadyGo – preteky jazdcov na koňoch, niekoľko rýchlo pohybujúcich sa objektov (jazdci 
na koňoch), kamera sa presúva zľava doprava 

 

 Klasifikácia scény 

Pre potreby identifikácie scény bola vybraná priestorová (SI) a časová informácia (TI). Každá 
videosekvencia má tieto parametre rozdielne pre každé kódovanie, či už z pohľadu kódovania v rámci 
kompresného štandardu, ale aj bitového toku. 
 

Pre testy som vyberal viaceré sekvencie s odlišnou časovou a priestorovou informáciou obsahu v nich. Pri 
vykonávaní subjektívnych testov som dodržiaval odporučenia ITU [21, 22]. Pre subjektívne hodnotenie videí som 
použil MOS stupnicu. 

Všeobecne sa priestorové a časové informácie používajú na reprezentáciu video obsahu. Tieto informácie 
sú kritickými a kľúčovými  parametrami danej scény a určujú mieru kompresie videa. Analýzu klasifikácie obsahu 
som vykonal počítaním indexov SI a TI jasovej zložky pre každú videosekvenciu. 

Cieľom vytvoreného klasifikátora je určiť hranice priestorovej a časovej informácie pre prepínanie bitového 
toku. Analýzu klasifikácie obsahu každej videosekvencie v databáze, na základe informácií SI a TI, som vykonal 
pomocou nástroja Mitsu tool [27]. Tieto informácie sa menia nielen v odlišnom type videosekvencie, ale aj v 
rovnakej scéne, pri jej prekódovaní, a sú ovplyvnené rozlíšením, kompresným štandardom a samozrejme aj 
bitovým tokom. V grafoch 1.1-1.4 sú zobrazené tieto informácie pre vybrané typy prekódovaných videosekvencií, 
kde môžeme vidieť závislosť TI a SI pri týchto scénach. Do porovnania som zahrnul kombináciu oboch použitých 
kompresných štandardov pri rozlíšení UHD v spojení s bitovým tokom 3 Mbps a 20 Mbps. Na týchto vzorkách 
môžeme potvrdiť zmenu hodnôt týchto informácií, čím sa potvrdzuje možnosť klasifikácie scény na základe týchto 
parametrov. Z grafov vidíme, že vytvorenú databázu tvoria rôznorodé videosekvencie a tak pokrývajú  široké 
spektrum videosekvencií, čo umožňuje adaptáciu výsledkov v praxi. 
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Graf 1 Závislosť SI a TI pri vybraných videosekvenciách  
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 Štatistické metódy vyhodnotenia 

Akákoľvek analýza údajov je rozdelená do špecifických krokov: “vyčistenie dát“,  správne štatistické 
vyhodnotenie a interpretácia výsledkov. Je potrebné detekovať irelevantné dáta, kde skúmame, ktoré dáta 
nezodpovedajú intervalu spoľahlivosti s ostatnými dátami. Tieto dáta neboli zaradené do finálnej databázy 
ohodnotení. Najpoužívanejším spôsobom na vyhodnotenie relevantnosti dát je Pearsonov korelačný koeficient. Je 
založený na predpoklade, že stupnica merania je pomer a predpokladá, že dáta majú normálne rozdelenie. Ak má 
hodnotiaca stupnica malý rozsah, je možné Pearsonov korelačný koeficient zmeniť za Spearmanov korelačný 
koeficient, ktorý je založený na slabšom predpoklade, že rozsah merania je radový. Pre stupnicu s malým rozsahom 
je ťažko predpokladať, že rozdelenie je blízko normálnemu (špeciálne, keď väčšina odpovedí je blízko určitej 
hranice stupnice).  

Hodnotenia sa zúčastnilo 35 respondentov, pričom po štatistickom vyhodnotení neboli brané v úvahu 
hodnotenia od 5 respondentov, ktoré sa vychyľovali od ostatných hodnotení. Finálna databáza obsahuje údaje od 
30 hodnotiteľov, z ktorých bolo 15 mužov vo veku 21-44 rokov a 15 žien vo veku 19-34 rokov. Priemerný vek 
hodnotiteľov je 25 rokov. 

 
Tabuľka 1 Počet hodnotiteľov 

   Počet mužov  Počet žien 

FHD + UHD  15  15 

Vek  21‐44  19‐34 

Priemerný vek  25 
 

 Analýza vplyvu bitového toku na kvalitu videosekvencií 

Táto kapitola vyhodnocuje vplyv bitového toku na kvalitu videosekvencií vytvorenej databázy. Objasňuje 
postup subjektívneho testovania, jeho metodiku a tiež spôsob, akým boli dosiahnuté výsledky pomocou 
objektívnej metriky. 

 

Subjektívne testovanie 

Postup a podmienky subjektívnych testov sú opísané v odporúčaniach [21, 22].  Tieto odporúčania definujú 
požiadavky na zdrojové signály (referenčné sekvencie), hodnotiteľov kvality, počiatočné pokyny predložené pred 
začatím testovania, kroky testovania videosekvencie, spôsob zdokumentovania výsledkov, analýzu výsledkov a 
faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na subjektívny test. Hodnotiaca skupina musí pozostávať z minimálne 
15 hodnotiteľov. Pokyny pre hodnotiteľov musia byť jasné dané pred testovaním. Všetci hodnotitelia musia dostať 
rovnaké pokyny. Toto eliminuje jeden potenciálny zdroj predpojatosti subjektu. Inštrukcie by mali popisovať 
hodnotiaci cyklus, stupnicu kvality, ako zaznamenať hodnotenia, správanie nášho systému a prehrávania. 
Inštrukcie by mali obsahovať upozornenie, aby hodnotitelia nehodnotili kvalitu danej scény na základe sympatií 
a názoru na danú scénu, prípadne ľudí, ktorí v danej scéne vystupujú. Po inštrukciách nasleduje trénovacia sekcia 
videosekvencií, ktorá slúži k demonštrácií úlohy, oboznámením sa s rozsahom kvality a typom zhoršenia 
v experimente. Videosekvencie zaradené do trénovacej sekcie sa nesmú vyskytovať počas riadneho testovania.  

Subjektívne testovanie prebiehalo v prispôsobenej miestnosti, ktorá spĺňala odporúčania ITU–T P.910 a 
ITU-T BT.500-13, aby hodnotitelia mali vhodné svetelné podmienky, aby dodržiavali správnu vzdialenosť od 
monitora. Hodnotenie prebiehalo na monitoroch 24" Dell P2415Q UHD, ktoré spĺňajú odporúčania [21, 22]. 

Ako subjektívna metóda bola vybraná ACR, nakoľko hodnotenie prebieha na základe videnej 
videosekvencie, bez možnosti porovnania s referenčnou videosekvenciou, tak ako tomu je pri reálnom sledovaní 
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televízie. ACR je subjektívna metóda založená na vyhodnotení kvality respondentmi. Kvalita je definovaná 5-
stupňovou stupnicou MOS, jednu videosekvenciu je možné ohodnotiť len raz a to jednou konkrétnou hodnotou. 
Prínosom tejto subjektívnej metódy je rýchlosť realizácie, nezaberá toľko času v porovnaní s napr. DSIS alebo 
DSCQS. 

 

Objektívne testovanie 

Na vyhodnotenie kvality jednotlivých videosekvencií som použil nástroj MSU Video Quality Measurement 
Tool [28], ktorý porovnáva referenčné a testovacie sekvencie na základe parametrov: názov referenčnej 
videosekvencie, rozlíšenie, názov porovnávanej sekvencie, jej rozlíšenie a metriky, ktoré chceme vyhodnotiť. 
Rozlíšenie je potrebné uvádzať nakoľko nekomprimované video v sebe nenesie túto informáciu. Výsledky 
objektívneho vyhodnotenia pre Ultra Video Group sekvencie zobrazuje graf 2, pre rozlíšenie FHD, resp. graf 3 
pre rozlíšenie UHD. Výsledky pre videosekvencie SJTU Media Lab sa nachádzajú v kapitole 6, v grafoch 4.1 a 4.2  
sú vzájomne porovnané vyhodnotené dáta objektívnou a subjektívnou metrikou pri vybranej videosekvencii.  

 

 
Graf 2 SSIM vyhodnotenie Ultra Video Group sekvencií – rozlíšenie FHD 

 
Graf 3 SSIM vyhodnotenie Ultra Video Group sekvencií – rozlíšenie UHD 
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5 Vytvorenie modelu klasifikátora scény pomocou neurónovej 
siete  

Navrhnutý model je založený na neurónovej sieti vytvorenej v prostredí Matlab. Termín „neurónová sieť“ 
je odvodený od základnej funkčnej jednotky ľudského  nervového systému alebo nervových buniek, ktoré sú 
prítomné v mozgu a iných častiach ľudského tela. Neurónová sieť sa trénuje postupným nastavením svojich váh 
a biasov, tento postup sa vykonáva iteračne pre získanie požadovaného výstupu. Tieto parametre sa nazývajú aj 
voľné parametre. Aby sa neurónová sieť naučila, je potrebné v prvej fáze trénovanie, vykonávané pomocou 
definovaného súboru pravidiel známych aj ako algoritmus učenia. Trénovací proces všeobecne pozostáva zo 4 
krokov: 

1. Vytvorenie trénovacích dát 
2. Vytvorenie objektu siete 
3. Trénovanie siete 
4. Simulácia siete s testovacími dátami 

 
Model využíva algoritmus Back-propagation, ktorý môže byť v Matlab-e implementovaný viacerými 

druhmi. V práci som otestoval 3 z nich - Batch Gradient Descent (traingd), Batch Gradient Descent with 
Momentum (traingdm) a Gradient Descent with Variable Learning Rate (traingdx). Líšia sa nielen zložitosťou a 
stabilitou, ale hlavne rýchlosťou konvergencie, pričom všetky tri využívajú metódu gradient descent na úpravu 
vnútorných parametrov siete.  

 

Spracovanie dát 

Trénovanie neurónovej siete môže byť ešte efektívnejšie, ak je vykonaná úprava vstupov a výstupov, 
škálovaním v rovnakom intervale. V práci som otestoval škálovanie na intervaloch <-1;1> a <0;1> (tiež som 
otestoval trénovanie bez škálovania vstupov a výstupov). Trénovanie siete som vykonal zvlášť pre skupinu kodeku 
H.264 a H.265, tak ako aj pre oba kodeky naraz. Takto je možné porovnať natrénovanie siete pre 2 fundamentálne 
skupiny vstupov. Pre presnejšie výsledky som neurónovú sieť, pre každú topológiu, trénoval 10 krát, pričom vždy 
boli náhodne generované váhy a biasy. Toto obmedzilo vplyv náhodne generovaných inicializačných váh, vďaka 
čomu sa zvýšila štatistická významnosť celého procesu. Pri trénovaní sa používala validačná množina dát, ktorá 
overovala trénovanie siete, aby nedochádzalo k jej pretrénovaniu. Výsledná databáza bola náhodne rozdelená na 
trénovaciu a testovaciu sadu v pomere 75:25 v percentuálnom zobrazení. Validačná množina bola náhodne 
generovaná z trénovacej množiny dát v pomere 70:30 (trénovacia sada:validačná sada). Pre štatistickú 
významnosť bol tento proces opakovaný opäť 10 krát, aby sa sieť natrénovala pri rozličných dátach trénovacej 
a validačnej množiny. Trénovanie prebiehalo pre rôzne vytvorené topológie, ktoré obsahujú 2-4 vrstvy skrytých 
neurónov, kde v jednej vrstve môže byť až 160 neurónov. Pri vyššom počte vrstiev dochádzalo k pretrénovaniu 
siete, vyšší počet neurónov v jednej vrstve nebol potrebný nakoľko sa sieť dokázala správne natrénovať už pri 
nižšom počte neurónov, čo jasne dokazujú výsledky simulácie. Pomer rozdelenia dát, počet vrstiev, počet 
neurónov vyplýva z testov trénovania a simulácií, čo zobrazujú výsledky finálne naprogramovaného algoritmu, 
ako aj výsledky dosiahnuté pri hľadaní vhodných funkcií, výber správneho rozloženia dát. Zvolený počet 
opakovaní vychádza aj z výsledkov autorov prác [29, 30, 31]. 

Aby sa predišlo pretrénovaniu siete, využíval som validačnú množinu, kde ak 6 krát po sebe neklesala 
chybovosť validačnej množiny, trénovanie bolo ukončené v momente, kde sieť bola natrénovaná najlepšie. 
Výsledkom sú váhy a biasy dosiahnuté pri minimálnej chybe validačnej sady. Čiže ak chybovosť trénovacích dát 
klesala, ale chybovosť validačnej množiny dát stúpala alebo ostávala na rovnakej úrovni, trénovanie sa zastavilo. 
Pri nastavení vyššieho počtu výskytu neklesajúcej chybovosti na validačnej sade neboli dosiahnuté lepšie 
výsledky. Rovnako tak bola overená aj možnosť modifikácie funkcie na výpočet chybovosti. Každú simuláciu 
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som vykonal pre obe rozlíšenia zvlášť a tiež spoločne v jednej simulácii, rovnako tak aj pre oba kompresné 
štandardy. 

Po natrénovaní neurónovej siete je potrebné otestovať jej natrénovanie na testovacích dátach, ktoré 
neurónová sieť doposiaľ nemala k dispozícii. Po simulácii dát je vypočítaná korelácia na základe Pearsonovho 
korelačného koeficientu. Ak by chybovosť pri testovacej sade mala výrazne nižšiu hodnotu ako chybovosť pri 
validačnej sade, znamenalo by to zlé rozdelenie databázy videosekcencií. 

 

 Vytvorený klasifikátor 

Klasifikátor založený na neurónovej sieti predikuje vhodný bitový tok na základe scény klasifikovanej 
kritickými parametrami SI a TI a kvalitatívnymi parametrami danej videosekvencie. Model umožňuje predikciu: 

 Bitového toku na základe scény a hodnotenia kvality danej scény objektívnou metrikou SSIM 

 Bitového toku na základe scény a hodnotenia kvality danej scény pomocou stupnice MOS (hodnota 
dosiahnutá subjektívnou metrikou ACR) 

 
Model okrem predikcie bitového toku taktiež umožňuje predikovať subjektívnu kvalitu videosekvencie na 

základe kvalitatívnych parametrov hodnotenej videosekvencie a kvality vyjadrenej pomocou subjektívnej metriky 
SSIM. V praxi je veľmi dôležité uspokojenie koncových zákazníkov a teda je nevyhnutné vyhodnocovať vnímanú 
kvalitu prezeranej videosekvencie užívateľmi. Samotná objektívna metrika nám nepodá informáciu o vnímanej 
kvalite prezeraného obsahu používateľom. Vytvorený model teda približuje vnímanie kvality videosekvencie 
koncovým užívateľom a predikuje: 
  

 Subjektívnu kvalitu na základe scény (charakterizovanou SI a TI informáciami), bitového toku, 
kvalitatívnych parametrov  a objektívneho výsledku metriky SSIM 

 
Vytvorený model okrem predikcie bitového toku a vyjadrenia kvality pomocou subjektívnej metriky na 

základe kvality ohodnotenej objektívnou metrikou, dokáže kvalitatívne vyhodnotiť videosekvencie a teda 
predikovať: 

 Subjektívnu kvalitu videosekvencie na základe informácií o videosekvencií (SI a TI) a bitového toku 

 Objektívnu kvalitu na základe informácií o videosekvencií a bitového toku 
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6 Vyjadrenie korelácie výsledkov v hodnotení kvality videa 
medzi objektívnymi a subjektívnymi metódami 

Každú videosekvenciu z vytvorenej databázy som klasifikoval pomocou SI a TI informácií a ohodnotil 
pomocou objektívnych testov. Vytvorená databáza obsahuje 384 scén. Tie vznikli z 12 typov videosekvencií 
prekódovaním do dvoch kompresných štandardov, ôsmich bitových tokov a dvoch rozlíšení.  265 videosekvencií 
(sekvencie SJTU Media Lab) bolo ohodnotených subjektívnou metrikou. V tejto kapitole sú vyhodnotené výsledky 
kvality videosekvencií z vytvorenej databázy, je popísaná vzájomná korelácia medzi subjektívnym a objektívnym 
ohodnotením kvality a je popísaný model predikcie subjektívnej kvality na základe objektívnej. 

Výsledky dosiahnuté subjektívnou metrikou ACR, v podobe priemerného MOS skóre, pre vybraný typ  
videosekvencie (Bund Nightspace), môžeme vidieť v grafe 4.1. Tieto výsledky môžeme porovnať s hodnotami 
dosiahnutými vyhodnotením video kvality s použitím objektívnej metriky SSIM, v grafe 4.2. Z grafov môžeme 
vidieť, že hodnotenia pomocou subjektívnej metriky sa veľmi približujú a podobajú hodnoteniam objektívnej 
metriky. Najlepšie skóre dosahuje štandard H.265 pri rozlíšení FHD, naopak najhoršie H.264 pri rozlíšení UHD.  

 
 

   
Graf 4 Dosiahnuté výsledky objektívnou a subjektívnou metrikou 

 
Najlepšie výsledky pri FHD dosahujú scény s miernym pohybom (s malou dynamickosťou – scény s nízkou 

hodnotou TI) ako Construction Field a Tall Buildings. Výsledná krivka sekvencie Wood, ktorá má najvyššie 
hodnoty SI a TI sa nachádza v okolí polovice všetkých kriviek kvality. Táto skutočnosť poukazuje na to, že ľudský 
mozog nevníma pohyb kamery rovnako ako pohyb objektu na statickom pozadí. Rovnako je z výsledkov zrejmé, 
že pri vyššom bitovom toku sú menšie rozdiely hodnotenia v škále MOS. Rovnako tak aj pri rozlíšení UHD, 
dosahujú najlepšie výsledky málo dynamické scény. Pri tomto rozlíšení sa jedná o scény Construction Field 
a Bund Nightspace. 
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Graf 5 Priemerné výsledky vyhodnotenia kvality objektívnou a subjektívnou metrikou 

 
Z priemerných výsledkov je zrejmé, že subjektívne testy vykazujú veľkú podobnosť s testami objektívnymi 

a že kvalita všetkých analyzovaných sekvencií stúpa logaritmicky. Používatelia hodnotili kvalitu videosekvencií 
veľmi podobne ako vyhodnotila metrika SSIM, čo opäť potvrdzuje dôveryhodnosť vykonaných subjektívnych 
testov. Ľudský mozog nevníma zmeny použitého kodeku pri vysokom bitovom toku, tak intenzívne ako tomu je 
v prípade objektívneho ohodnotenia. V tomto prípade sa hodnotenia užívateľov pohybujú zhruba na podobnej 
úrovni. Efektivita kódovania s použitím H.265 je vyššia ako pri H.264; H.265 prekonal H.264 v rozlíšení FHD 
ako aj UHD. 

   

 Predikcia subjektívneho hodnotenia kvality videosekvencie na základe 

scény a objektívneho hodnotenia videosekvencie 

V tejto podkapitole som popísal princíp fungovania modelu z pohľadu výberu správnej topológie pre ďalšie 
vykonanie testov, popísal simuláciu navrhnutého modelu a predostrel jeho časť, ktorá dokáže predikovať ako 
vníma používateľ kvalitu ponúkaného obsahu pri zadanej hodnote objektívneho ohodnotenia kvality metrikou 
SSIM. V kapitole sú popísané výsledky úspešnosti predikcie tejto časti modelu. 

6.1.1 Výber vhodnej topológie neurónovej siete 

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je nevyhnutné nájsť správnu topológiu z pohľadu počtu skrytých 
vrstiev a počtu neurónov v jednotlivých vrstvách. Malý počet neurónov v jednotlivých vrstvách môže viesť 
k nedokonalému natrénovaniu siete, naopak, príliš veľký počet neurónov môže viesť k pretrénovaniu siete, čím by 
sieť bola generalizovaná na svoje vzory a neschopná predikovať nové, simulované hodnoty.  
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Na základe charakteru dát, ktoré sú jednoznačne určené vstupmi (5 vstupov určujúcich videosekvenciu 
a práve 1 výstup v podobe MOS skóre) a empirických pozorovaní, ktoré ukázali jednoduchú štruktúru skrytých 
vrstiev, som určil základné topológie pre ďalší výskum: 

 5-1 

 5-1-1 

 5-3-1 

 5-3-2-1 

 5-5-3-1 
 
Simulácia dát teda prebiehala pre 2-4 vrstvy. Pre každú modelovanú topológiu bolo trénovanie neurónovej 

siete vykonané 10 krát, pričom zakaždým boli náhodne generované váhy a biasy neurónov. Pri každom 
modelovaní siete sa 10 krát náhodne vygenerujú váhy a biasy. Po natrénovaní prebiehala simulácia opäť 10 krát, 
pričom zakaždým bola náhodne rozdelená databáza videosekvencií na trénovaciu a validačnú množinu, čiže pre 
každé z 10 opakovaní modelovania siete, bola 10 krát náhodne vygenerovaná trénovacia a validačná množina 
(bližšie popísané v kapitole 5).  

Výsledky simulácie základných vrstiev pre rozlíšenie UHD sú v tabuľke 2. Tabuľka obsahuje optimálne 
výsledky z pohľadu priemerného korelačného Pearsonovho koeficientu testovacej sady, informácie o priemernom 
čase a priemernom počte iterácií potrebnom na dosiahnutie optimálneho výsledku. Pri výbere najlepších topológií 
som v rámci celej práce zvolil postup: 

 Výber topológie, s čo najlepšou výslednou koreláciou, s čo najmenšou chybou 

 Nižší počet epoch a s tým spojený čas potrebný na dosiahnutie optimálneho výsledku 

 Počet neurónov v jednotlivých vrstvách  
 
Výsledky z tabuľky 2 naznačujú, že dvojvrstvová neurónová sieť dosahuje lepšie výsledky z pohľadu 

sledovaných parametrov, preto pri ďalších simuláciách som pracoval s 2 vrstvami, pričom som hľadal ešte 
optimálnejší výsledok. Ten je v tabuľke farebne odlíšený a je vidieť, že pri vybranej topológií bol dosiahnutý daný 
cieľ. Tieto topológie som preto vybral ako najlepšie a je na nich vykonaný ďalší výskum.  
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Tabuľka 2 Najlepšie topológie predikcie MOS na základe SSIM, UHD 

  Topológia  R2
TRAIN [‐]  Čas [s]  Počet epoch [‐] 

H.264 + H.265 

5‐1  0,97  64,962  681 

51‐25  0,996  12,446  302 

5‐1‐1  0,974  99,480  762 

5‐3‐1  0,977  108,160  965 

5‐3‐2‐1  0,974  91,926  820 

5‐5‐3‐1  0,98  106,551  924 

H.264 

       

5‐1  0,934  93,305  853 

31‐15  0,993  281,610  273 

5‐1‐1  0,953  91,826  963 

5‐3‐1  0,934  135,354  1101 

5‐3‐2‐1  0,957  152,567  1118 

5‐5‐3‐1  0,953  94,658  888 

H.265 

       

5‐1  0,971  96,904  808 

39‐19  0,992  30,651  278 

5‐1‐1  0,969  91,443  836 

5‐3‐1  0,975  116,228  1037 

5‐3‐2‐1  0,984  103,205  827 

5‐5‐3‐1  0,989  118,936  918 

 
 
Po výbere najlepších topológií z priemerných výsledkov boli nasimulované dáta pri nastavení týchto 

topológií. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3, kde je uvedená chybovosť trénovacej sady, s použitím funkcie MSE, 

korelácia trénovacej (R2
TRAIN  [‐]), validačnej (R2

VAL  [‐]) a testovacej (R2
TEST  [‐]) sady vypočítaná pomocou 

Pearsonovho korelačného koeficientu. Tabuľka tiež ukazuje výsledky pre simuláciu oboch rozlíšení a oboch 
kompresných formátov. 

 
Tabuľka 3 Simulácia dát pri vybraných topológiách predikcie MOS na základe SSIM 

Rozlíšenie  Kodek  Topológia  MSE  R2
TRAIN [‐]   R2

VAL [‐]   R2
TEST [‐]  

UHD 

H.264+H.265  51‐25  0,002  0,996  0,996  0,997 

H.264  31‐15  0,004  0,994  0,987  0,999 

H.265  39‐19  0,004  0,993  0,998  0,997 

FHD+UHD  H.264+H.265  47‐23  0,006  0,986  0,991  0,993 

 

Ako najlepšie boli vyhodnotené topológie s 2 skrytými vrstvami, so škálovaním vstupných a výstupných 
hodnôt v intervale <-1;1>, pri použití aktivačnej funkcie tansig, algoritmu Backpropagation implementovaného 
typom traingdx, nakoľko na natrénovanie potreboval oveľa menší počet iterácií, čím výrazne znížil časové 
prostriedky na dosiahnutie definovaného cieľa (platí pre všetky vykonané simulácie v práci).  
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7 Vytvorenie optimálnej mapovacej funkcie predikcií 
objektívnych metrík  a výsledkov subjektívnych hodnotení na 
určenie hraníc TI a SI 

Pri nasadení variabilného bitého toku je potrebné jeho správne určenie, aby sa dosiahla optimálna kvalita 
pre jednotlivý typ videosekvencií. K tomuto kroku bolo nutné vybrať široké spektrum videosekvencií, aby sa 
poskytlo pokrytie rôznorodých scén a daný model mohol byť použitý v praxi. Tieto videosekvencie som vyberal 
na základe kritických parametrov určujúcich ich typ. Na základe vykonaného ohodnotenia kvality pomocou 
objektívnej metriky SSIM a subjektívnej metriky ACR je možné stanoviť požadovanú kvalitu, či už na základe 
subjektívneho vnímania koncového používateľa alebo na základe objektívnej metriky. Mapovacia funkcia dokáže 
vyhodnotiť optimálny bitový tok tak, aby spĺňal zadanú kvalitu vo forme MOS skóre alebo formou SSIM výsledku. 
Vytvorený model nám tak vyhodnotí, aký bitový tok spĺňa zadané požiadavky kvality pre zadaný typ videoscény. 
Umožňuje aj opačný typ predikcie a to vyhodnotenie kvality na základe zadaného typu videosekvencie a použitého 
bitového toku. Je schopný predikovať kvalitu v podobe MOS skóre alebo SSIM hodnoty. 

 Predikcia bitového toku na základe požadovanej kvality vyjadrenej 

metrikou SSIM 

Cieľom vytvoreného modelu je určiť postačujúci bitový tok pre danú scénu. V tejto podkapitole je popísaný 
model predikcie bitového toku na základe zadanej kvality vyjadrenej formou SSIM hodnoty. Parametre, ktoré 
vstupujú do neurónovej siete sú dané charakteristikou danej videosekvencie z pohľadu SI a TI informácie, 
kvalitatívnymi parametrami a požadovanou kvalitou vo forme SSIM. Dôvodom vyhodnotenia jednotlivých typov 
rozlíšenia je možné porovnanie schopnosti modelu predikovať ako aj obe rozlíšenia v jednej simulácii, tak aj 
vyhodnotenie simulácií separátne pre obe rozlíšenia. Keďže vývoj technológii neustále rastie rýchlym tempom, je 
dôležité zamerať sa na predpokladané nasadenie vyššieho rozlíšenia. To je ďalší dôvod na separátnu simuláciu 
kompresných štandardov pri rozlíšení UHD, čo umožní pohľad pri stanovení vhodného bitového toku tohto 
rozlíšenia, či už by bol nasadený VBR alebo by sa predikcia tohto modelu použila pre minimálny bitový tok 
s použitím CBR.  

 
Tabuľka 4 Najlepšie topológie predikcie BR na základe SSIM 

Rozlíšenie  Kodek  Topológia  R2
TEST [‐]  Čas [s]  Počet epoch [‐] 

UHD 

H.264+H.265  43‐21  0,946  191,265  338 

H.264  79‐39  0,970  363,562  266 

H.265  63‐31  0,939  627,246  360 

FHD+UHD  H.264+H.265  47‐23	 0,965 217,427  294 

 
 

Tabuľka 5 zobrazuje simuláciu najlepšie vyhodnotených topológií, z tabuľky 4, pre rozlíšenie UHD a tiež 
pre simuláciu oboch použitých rozlíšení. Pri UHD je možnosť porovnať simuláciu pre oba kompresné štandardy 
spolu alebo oddelene. Štatistické vyhodnotenie úspešnosti predikcie navrhnutého modelu pri vybratých 
topológiách sa nachádza v kapitole 8.1. 
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Tabuľka 5 Simulácia dát pri vybraných topológiách predikcie BR na základe SSIM 

Rozlíšenie  Kodek  Topológia  MSE  R2
TRAIN [‐]   R2

VAL [‐]   R2
TEST [‐]  

UHD 

H.264+H.265  43‐21  0,041  0,949  0,944  0,963 

H.264  79‐39  0,0001  0,999  0,999  0,999 

H.265  63‐31  0,001  0,999  0,999  0,999 

FHD+UHD  H.264+H.265  47‐23  0,029  0,963  0,957  0,985 

 

 Predikcia bitového toku na základe požadovanej kvality vyjadrenej 
pomocou MOS skóre 

Pri určovaní požadovanej kvality je najdôležitejším faktorom uspokojenie koncových zákazníkov a pre 
poskytovateľov je prínosné poznať názor používateľa a jeho vnímanie kvality. Ak poskytovateľ vie, ako vníma 
jeho zákazník kvalitu, dokáže prispôsobiť kvalitatívne nastavenie ponúkaného obsahu a nastaviť tak vhodné 
kvalitatívne parametre. Jedným z nich je aj bitový tok. Pri vytváraní tejto práce boli používateľmi ohodnotené 
rôzne typy scén kódované použitím rôznorodého bitového toku. Tým vznikla široká databáza ohodnotených 
videosekvencií na základe rôznej zmeny bitového toku. S použitím tejto ohodnotenej databázy je možné stanoviť 
vhodný bitový tok na základe požadovanej kvality vyjadrenej pomocou MOS stupnice a predikovať ho pomocou 
vytvoreného modelu. 

Tabuľka 6 obsahuje vybraté najlepšie topológie pri predikcii bitového toku na základe informácií o scéne 
a kvalitatívnom ohodnotení scény pomocou MOS skóre. Najlepšie topológie sú vybraté na základe priemerného 
Pearsonovho korelačného koeficientu testovacej sady, času a počtu epoch potrebných na natrénovanie danej 
topológie.  

 
Tabuľka 6 Najlepšie topológie predikcie BR na základe MOS 

Rozlíšenie  Kodek  Topológia   R2
TEST [‐]  Čas [s]  Počet epoch [‐] 

UHD 

H.264+H.265  47‐23  0,988  12,163  270 

H.264  35‐17  0,992  18,957  330 

H.265  71‐35  0,990  20,299  347 

FHD+UHD  H.264+H.265  71‐35  0,990  29,113  250 

 
Tabuľka 7 obsahuje výsledky dosiahnuté simuláciou pri vybratých topológiách z tabuľky 6. V tabuľke je 

vypočítaná najmenšia dosiahnutá chyba pri trénovaní pomocou funkcie MSE a tiež je zobrazená korelácia 
z pohľadu Pearsonovho korelačného koeficientu pre trénovaciu, validačnú a aj testovaciu sadu. Štatistické 
vyhodnotenie úspešnosti predikcie navrhnutého modelu pri vybratých topológiách sa nachádza v kapitole 8.2. 

 

Tabuľka 7 Simulácia dát pri vybraných topológiách predikcie BR na základe MOS 

Rozlíšenie  Kodek  Topológia  MSE  R2
TRAIN [‐]   R2

VAL [‐]    R2
TEST [‐] 

UHD 

H.264 + H.265  47‐23  0,013  0,982  0,991  0,992 

H.264  35‐17  0,006  0,992  0,991  0,996 

H.265  71‐35  0,011  0,988  0,982  0,993 

FHD+UHD  H.264 + H.265  71‐35  0,008  0,989  0,99  0,995 
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8 Verifikácia a validácia modelu 

V tejto kapitole sa zaoberám overením dosiahnutých vlastností mnou navrhnutého prístupu. Táto časť 
obsahuje overenie jednotlivých častí predikcií, nakoľko mnou vytvorený klasifikátor, využívajúci umelú 
inteligenciu, dokáže predikovať subjektívne ohodnotenie kvality videosekvencií na základe objektívneho 
ohodnotenia, vhodný bitový tok na základe vstupných, objektívne získaných parametrov a mapovacia funkcia 
dokáže správne odhadnúť optimálny bitový tok na základe požadovanej kvality pre daný typ scény. 

 

 Verifikácia a validácia modelu predikcie bitového toku na základe SI a 
TI informácií a kvalitou videosekvencie charakterizovanou 

objektívnym hodnotením metrikou SSIM 

V tejto kapitole sa nachádza verifikovanie predikcie bitového toku na základe požadovaného kvalitatívneho 
vyhodnotenia videosekvencií pomocou metriky SSIM. Nachádza sa tu vyhodnotenie pre simuláciu oboch rozlíšení 
aj kompresných štandardov v jednom behu. 

Simuláciou BR (bitrate) na základe vstupných parametrov SI, TI , SSIM, kompresného štandardu 
a použitého rozlíšenia získavame komplexný nástroj na hodnotenie kvality videosekvencií z pohľadu nastavenia 
kvalitatívnych parametrov pre odlišné skupiny scén, ktoré sú kódované pre rozličné kompresné štandardy a pre 
rozličné rozšírenia. Výsledky predikcie bitového toku nám aj napriek tomu ponúkajú vysokú presnosť predikcie 
a je možné teda vykonávať simulácie v jednom behu. Model sa adaptuje na základe zadaných požiadaviek 
a rozozná rozdiel v kvalite pre jednotlivé fundamentálne odlišné skupiny videosekvencií. 

Hodnoty dosiahnuté simuláciou je potrebné porovnať s referenčnými hodnotami. Verifikovanie 
nasimulovaných dát je možné dokázať viacerými štatistickými spôsobmi. Pri každej použitej metóde, pracujeme 
s 95-%-ným intervalom spoľahlivosti.  

 

 Prvým krokom porovnania vierohodnosti dát je porovnanie súhrnných štatistík pre referenčnú a 
simulovanú množinu. Ako vidieť z tabuľky 8, minimálne a maximálne hodnoty, hodnoty priemerov, 
mediánov a konfidenčných intervalov sa veľmi približujú, čím vidíme veľkú podobnosť medzi dátami a 
tým môžeme považovať simuláciu a použitý model, z pohľadu tohto štatistického vyhodnotenia, za 
vierohodný. 

 
Tabuľka 8 Súhrnné štatistiky referenčných a simulovaných hodnôt pre predikciu BR pomocou SSIM, 

H.264+H.265, FHD+UHD 

 Referenčná množina  Simulovaná množina 

Priemerná hodnota [‐]  8,583  9,14 

Minimum [‐]  1  0,73 

Maximum [‐]  20,00  22,11 

Rozsah [‐]  19,00  22,84 

Medián [‐]  8,00  8,81 

Konfidenčný interval [‐]  <5,43 ; 7,22>  <5,39 ; 7,18> 

Pearsonov korelačný koeficient [‐]  0,985 

Spearmanov korelačný koeficient [‐]  0,970 
 
 

   



19 

 

 

 Korelačný diagram a funkcia RMSE – na základe korelácie je možné porovnať referenčnú a simulovanú 
množinu. Ako vidieť na nasledujúcom grafe, korelácia vyjadruje veľmi podobné simulované dáta 
s referenčnými vzorkami, čo opäť dokazuje vysokú mieru úspešnosti predikcie. Korelácia je overená 
funkciou RMSE, ktorá v tomto prípade potvrdzuje vierohodnosť dát, keď hovorí o 5,55 %-nej chybe 
predikcie 

 

 

Graf 6 Korelačný diagram, predikcia BR pomocou SSIM, H.264+H.265, FHD+UHD 

 

 Krivka hustoty rozdelenia – neparametrický odhad funkcie hustoty pravdepodobnosti. Rozdelenie 
pravdepodobnosti je možné chápať ako zobrazenie, ktoré každému elementárnemu javu priradzuje určité 
reálne číslo, ktoré charakterizuje pravdepodobnosť tohto javu. Hustota pravdepodobnosti je funkcia, 
ktorej hodnotu pre ľubovoľne zvolený prvok z množiny možných vzorov (hodnôt náhodnej premennej) 
je možné interpretovať ako relatívnu početnosť hodnoty tohto prvku v rámci celej množiny možných 
vzorov. Z grafov je vidno, že simulovaná množina blízko odpovedá referenčnej, čo opäť potvrdzuje 
vierohodnosť modelu 

 

Graf 7 Krivka hustoty rozdelenia, predikcia BR pomocou SSIM, H.264+H.265, FHD+UHD 
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 Verifikácia a validácia modelu predikcie bitového toku na základe SI a 
TI informácií a kvalitou videosekvencie charakterizovanou pomocou 

MOS stupnice 

V tejto podkapitole sú overené výsledky pre predikciu bitového toku pri vstupných informáciách, ktoré 
charakterizujú danú scénu a vyjadrujú ohodnotenie kvality danej videosekvencie používateľmi, vyjadrené 
v priemernej hodnote MOS. 

 

 Porovnanie súhrnných štatistík pre referenčnú a simulovanú množinu v prípade simulácie oboch rozlíšení 
a tiež kompresných štandardov v jednom behu 
 

Tabuľka 9 Súhrnné štatistiky referenčných a simulovaných hodnôt pre predikciu BR pomocou MOS, 
H.264+H.265, FHD+UHD 

 Referenčná množina  Simulovaná množina 

Priemerná hodnota [‐]  8,73  8,74 

Minimum [‐]  1,00  0,93 

Maximum [‐]  20,00  20,76 

Rozsah [‐]  19,00  19,83 

Medián [‐]  8,00  8,05 

Konfidenčný interval [‐]  <7,28 ; 10,19>  <7,31 ; 10,18> 

Pearsonov korelačný koeficient [‐]  0,99 

Spearmanov korelačný koeficient [‐]  0,99 
 
 

 Korelačný diagram a funkcia RMSE – RMSE v tejto simulácii poukazuje na 3,25%-nú chybovosť 
predikcie. 

 

 
Graf 8 Korelačný diagram, predikcia BR pomocou MOS, H.264+H.265, FHD+UHD 
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 Krivka hustoty rozdelenia  

 
Graf 9 Krivka hustoty rozdelenia, predikcia BR pomocou MOS, H.264+H.26, FHD+UHD 

 
Výsledky štatistického vyhodnotenia a verifikácie modelu v každej simulácii ukazujú vysokú presnosť, čo 

potvrdzujú sumárne štatistiky, korelácia z pohľadu Pearsonovho a aj Spearmanovho koeficientu, RMSE a tiež 
krivka hustoty rozdelenia vizuálne potvrdzuje podobnosť referenčnej a simulovanej množiny pri každom type 
neurónovej siete.  
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9 Zhrnutie výsledkov dizertácie pre prax a ďalší rozvoj vedy  

Meranie vnímanej kvality audiovizuálnych signálov u koncového používateľa je dôležitým parametrom  
v mnohých multimediálnych sieťach a aplikáciách. Je dôležitou úlohou pri formovaní audiovizuálneho 
spracovania, kompresie a prenosu spolu s ich implementáciou, optimalizáciou a testovaním. Poskytovatelia služieb 
zavádzajú rozličné QoS riešenia na poskytovanie najlepšej kvality vnímania pre ich zákazníkov. Takto sa vytvárajú 
presné metriky vnímania kvality, ktoré výrazne pomáhajú zlepšovať multimediálne služby prostredníctvom 
káblových a bezdrôtových sietí. 

 Nedávne nasadenie technológie 4G v mobilných sieťach viedlo k ďalšiemu nárastu využívaniu 
multimediálnych služieb a aplikácií, ako napríklad IPTV, mobilných multimédií na smartfónoch, sociálnych 
sieťach, multimediálnych hrách, hrách založených na virtuálnej realite, videokonferenciách a vzdelávacích 
multimediálnych prezentáciách. Tieto multimediálne aplikácie sa stali súčasťou každodenného života a očakáva 
sa ešte vyšší nárast obľúbenosti týchto služieb. Poskytovatelia multimediálnych služieb formulujú rôzne techniky 
na zabezpečenie lepšej kvality vnímania, ktorú čoraz viac vyžadujú koncoví používatelia. Preto je pri navrhovaní 
a zostrojení akýchkoľvek súčasných a budúcich multimediálnych sietí a služieb veľmi dôležitý a významný názor 
vnímania kvality koncovým zákazníkom. Zvuk a videa sú hlavnými zložkami vo väčšine multimediálnych 
aplikácií. Ich kvalitu ovplyvňuje kódovanie ako aj prenos kanálmi, čo vedie k zhoršeniu kvality.  

Jedným z dosiahnutých výsledkov tohto výskumu je mapovacia funkcia, ktorá nám určuje vhodný bitový 
tok pre jednotlivé typy scén s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu. Model nám umožňuje zvoliť, či chceme určiť 
vhodný bitový tok na základe zadania požadovanej kvality vyjadrenej hodnotou objektívnej metriky (SSIM) alebo 
pomocou subjektívneho vnímania kvality danej videosekvencie vyjadrenej hodnotou MOS. Po zadaní 
kvalitatívnych parametrov scény (rozlíšenie, kompresný štandard), charakteristických parametrov scény (SI a TI) 
a požadovanej kvality (SSIM alebo MOS) nám mapovacia funkcia určí bitový tok, pri ktorom je dosiahnutá 
požadovaná kvalita videa. 

 Pri zvolení subjektívneho vyhodnotenia kvality a nastavení prahových hodnôt MOS=3 alebo MOS=4 (3 = 
najnižšia hranica prijateľného vnímania kvality a 4 = minimálna hodnota, pri ktorej je kvalita hodnotená ako dobrá) 
je nám poskytnutý bitový tok, ktorý zodpovedá zadanej MOS kvalite na základe priemerného vyhodnotenia danej 
scény hodnotiacimi užívateľmi. Na základe dynamiky v scéne je potom možné v danej scéne prepínať bitový tok 
tak, aby kvalita bola postačujúca a aby spĺňala požadovaný štandard koncového používateľa.  

Na stanovenie vhodného bitového toku bolo potrebné poznať vnímanie užívateľov a prepojiť ho 
s vyhodnotením kvality na základe výpočetných metód – objektívnych metrík. Pri množstve dát, prenášaných pri 
vysielaní, nie je možné v reálnom čase vyhodnocovať kvalitu napriek tomu, že je to veľmi dôležitý faktor, ktorý 
vplýva na spokojnosť používateľa. Hodnotenie pomocou subjektívnych metrík je časovo veľmi náročné a tak 
vznikli objektívne metriky, ktoré vyhodnocujú pokles kvality prenášanej snímky s referenčnou.  

 Nový ponúkaný model rozlišuje videosekvenciu na základe obsahových informácii TI a SI. Bolo vybratých 
12 rôznych typov videosekvencií, ktoré boli, zmenou kvalitatívnych parametrov, prekódované na požadované 
rozlíšenie, kompresný štandard s využitím širokej škály bitového toku. Vznikla tak databáza obsahujúca 384 
videosekvencií. Tieto informácie som počítal pre každú videosekvenciu vo vytvorenej databáze, nakoľko sa nelíšia 
len pri zmene typu scény, ale aj pri zmene kompresného štandardu, rozlíšenia alebo bitového toku. Toto sú 
parametre určujúce danú videosekvenciu. Tieto hodnoty môžu byť vypočítané bez potreby referenčnej 
videosekvencie. Databázu najskôr tvorilo 8 typov videosekvencií z pohľadu dynamickosti. Z nich po prekódovaní 
vznikla databáza obsahujúca 256 videosekvencií, ktoré boli ohodnotené subjektívnou metrikou SSIM 
a objektívnou metrikou ACR. Databáza bola behom práce rozšírená o ďalšie 4 typy scén (sekvencie Ultra Video 
Group), z ktorých pribudlo ďalších 128 vzoriek videosekvencií, ktorých kvalita bola ohodnotená pomocou 
objektívnej metriky SSIM, čím vznikla širšia databáza pre potreby predikcie bitového toku na základe 
vyhodnotenia pomocou objektívnych metrík, ktoré sú v praxi využívané častejšie (menšia časová náročnosť na 
vyhodnotenie, vynechaný vplyv ľudského faktora, ktorý určité poškodenie video-scény nezaregistruje). 
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Ďalším dosiahnutým výsledkom práce je vyjadrenie vzťahu medzi objektívnym a subjektívnym 
ohodnotením kvality. Navrhnutý model tak môže pomocou mapovacej funkcie určiť požadovaný bitový tok  
na základe zadanej hodnoty požadovanej kvality oboma spôsobmi. Model taktiež predikuje vyjadrenie 
subjektívneho vnímania na základe zadaných kvalitatívnych parametrov, charakteristických parametrov 
videoscény a vyhodnotenej kvality objektívnou metrikou SSIM. Toto umožňuje poskytovateľovi vidieť, ako 
koncový zákazník vníma kvalitu danej videosekvencie pri výsledku ohodnotenia kvality danej videosekvencie 
objektívnou metrikou SSIM. Model taktiež umožňuje predikciu kvality videoscény na základe charakteristických 
parametrov a bitového toku. Je možné zvoliť predikciu subjektívnej ako aj objektívnej metriky a získať tak MOS 
skóre alebo SSIM ohodnotenie videosekvencie.  

Boli otestované rôznorodé simulácie, ktoré prebiehali pre jednotlivý typ rozlíšenia a kompresného 
štandardu samostatne a tiež v jednom toku. V práci je tak možné porovnať výsledky pre rôzne skupiny dát (napr. 
každý kompresný štandard má rozdielne výsledky, čím vektory vstupov tvoria  2 odlišné množiny). Z výsledkov 
je možné zhodnotiť, či má dané rozlíšenie alebo kompresný štandard väčší vplyv na konečné výsledky, ale aj 
adaptáciu modelu pri simulovaní rôznorodých dát v jednej simulácii. 

Vytvorený model využíva doprednú viacvrstvovú neurónovú sieť implementovanú v prostredí Matlab. 
Využíva Backpropagation algoritmus. Model porovnal veľký počet rôznych topológii, kde sa menil počet skrytých 
vrstiev, počet neurónov v týchto vrstvách. Boli otestované rozličné aktivačné funkcie, trénovací algoritmus, 
algoritmus učenia. Ako najlepšie boli vyhodnotené topológie s 2 skrytými vrstvami, pri použití aktivačnej funkcie 
tansig, algoritmu Backpropagation implementovaného typom traingdx, čo dokazujú prezentované výsledky 
v práci. Pri vyššom počte vrstiev dochádzalo k častejšiemu pretrénovaniu siete. Výsledky navrhovaného modelu 
dosahujú vysokú úspešnosť a predikcie sa výrazne približujú k referenčným hodnotám.  

Vytvorený model umožňuje predikciu: 

 Bitového toku na základe typu videosekvencie (charakterizovanou SI a TI informáciami) 
a hodnotenia kvality danej scény objektívnou metrikou SSIM 

 Bitového toku na základe typu videosekvencie a hodnotenia kvality danej scény pomocou stupnice 
MOS (hodnota dosiahnutá subjektívnou metrikou ACR) 

 Subjektívnej kvality na základe typu videosekvencie, bitového toku, kvalitatívnych parametrov  
a objektívneho výsledku metrikou SSIM 

 Subjektívnej kvality videosekvencie na základe informácií o type videosekvencie a bitového toku 

 Objektívnej kvality na základe informácií o type videosekvencie a bitového toku 
 
Ďalší vývoj sa bude sústrediť na rozšírenie vytvorenej databázy o nové vzorky, čím by sa zvýšila presnosť 

odhadu typu videoscény. Pre komplexnosť nástroja je možné rozšíriť model o ďalšie parametre, ktoré identifikujú 
konkrétnu videoscénu. Ďalším možným spôsobom obohatenia prezentovaného modelu je simulácia vplyvu 
pôsobenia sieťovej prevádzky na prenos.  
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10 Záver  

Prezentovaná dizertačná práca sa zaoberá možnosťou využívania variabilného dátového toku pre prenos 
videa na základe časovej a priestorovej perceptuálnej informácie scény pri zachovaní určeného QoE. Základná 
myšlienka vychádza zo skutočnosti, že vnímanie kvality videa užívateľom je závislé na type scény. V rámci 
dizertačnej práce som vytvoril klasifikátor bitového toku využívajúci umelú inteligenciu a navrhol mapovaciu 
funkciu, ktorá dokáže nájsť optimálny bitový tok spĺňajúci požiadavky kvality pre daný typ videoscény, čo by 
umožnilo stálu, koncovým používateľom vyžadovanú kvalitu prenášaného videa. Výhoda nasadenia VBR spočíva 
v efektívnom využití sieťových prostriedkov pri konzistentnej kvalite videa. Odhadnutie kvality prenášaných 
audio-vizuálnych signálov môže výrazne prispieť k multimediálnym službám a komunikačným sieťam.  
Je potrebné zabezpečiť čo najvyššiu možnú kvalitu vysielaného obsahu, nakoľko uspokojenie zákazníka je jeden 
z hlavných cieľov poskytovania triple play služieb. Riešením tejto práce je vytvorenie modelu, ktorý by vedel 
určiť, pri akých kvalitatívnych nastaveniach dosiahneme tohto cieľa. Je preto nevyhnutné monitorovať danú sieť, 
vyhodnotiť aktuálne zobrazovaný obsah a poznať nielen dosiahnuté výsledky kvality vypočítané objektívnou 
metrikou, ale tiež vnímanie kvality koncového užívateľa, pri danom výsledku objektívnej metriky. Prvým cieľom 
tejto práce bolo práve vyhodnotiť vzájomnú koreláciu ohodnotenia kvality videosekvencií objektívnou 
a subjektívnou metrikou. Prezentovaný model ponúka predikciu MOS na základe parametrov videosekvencie a jej 
ohodnotením kvality pomocou SSIM. Vytvorený model vyhodnotí vhodný bitový tok pre požadovanú kvalitu 
danej videosekvencie, definovanej pomocou charakteristických a kvalitatívnych parametrov. Prenášaná scéna 
môže niesť príznak o dynamickosti, prípadne dynamickosť scény môže byť prepočítavaná v reálnom čase, čo by 
samozrejme bolo časovo a aj výpočtovo náročné a prinášalo by to určité oneskorenie. Reálny prepočet 
dynamickosti videa by tým nebol vhodný na online prenosy, tie by mohli byť klasifikované už spomenutým 
príznakom. Reálny prepočet by bol prínosný pri videách typu „video on demand“, pri hrách, pri virtuálnej realite.  

Prezentovaný model dosahuje veľmi dobré výsledky, každá simulácia je štatisticky verifikovaná s vysokou 
úspešnosťou predikcie jednotlivých simulovaných parametrov. Podobný model, ktorý by bol založený na 
vyhodnocovaní bitového toku na základe charakteristických vlastností scén vo forme hraničných informácií SI 
a TI, ponúkal predikciu vyhodnotenia kvality videosekvencií a tiež mapovania subjektívnej kvality pomocou 
objektívneho vyhodnotenia, je ojedinelý a prináša tak prínos v oblasti vyhodnocovania kvality. V práci je 
kompletne popísaná metodika vedúca k realizácií a splneniu cieľov dizertačnej práce. Kapitola 2 nám popisuje 
súčasný stav, kde je prezentovaná časť vedeckých prác, ktoré sa venujú tejto problematike. Hlavná časť tejto práce 
začína stanovením jej cieľov v kapitole 3. Pri pohľade na tieto ciele je možné potvrdiť, že všetky boli splnené. 

Bola vytvorená databáza videosekvencií zabezpečujúca širokú variabilitu možných scenárov vyskytujúcich 
sa v bežnej praxi. Obsahovala videosekvencie kódované na základe rôznych kvalitatívnych parametrov s 
rôznorodým bitovým tokom. Tieto videosekvencie boli ohodnotené subjektívne, značným počtom pozorovateľov, 
s použitím metriky ACR a objektívnou metrikou SSIM. Vyjadrenie korelácie výsledkov v hodnotení kvality videa 
medzi objektívnymi a subjektívnymi metódami je popísané v kapitole 6, vytvorenie klasifikátora scény je popísané 
v kapitole 5, mapovacia funkcia, ktorá na základe typu scény, charakterizovanej pomocou SI a TI, určí vhodný 
bitový tok pre zadané ohodnotenia kvality formou MOS alebo SSIM, je popísaná v kapitole 7 a kapitola 8 
pozostáva z verifikácie a validácie navrhnutého modelu, kde je porovnaná predikovaná hodnota bitového toku 
s požadovanou pomocou rôznych štatistických spôsobov. Kapitola 9 popisuje zhrnutie dosiahnutých výsledkov 
a naznačuje smer pokračovania výskumu v tejto oblasti. Predkladaná dizertačná práca predstavuje prínos pre 
odbornú komunitu vo svojej oblasti, vytvorený model je možné využiť v praxi a navrhnuté postupy implementovať 
v reálnom nasadení. Dizertačná práca podľa môjho názoru splnila svoj cieľ a priniesla nový prístup umožňujúci 
adaptívne rezervácie sieťových zdrojov podľa typu scény. Myšlienky boli overené na reálnej dátovej sade a návrh 
klasifikátora bitového toku i mapovacej funkcie som urobil s využitím posledného stavu poznania a pomocou 
nástrojov, ktoré odpovedali aktuálnym trendom.  
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