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Текстова частина бакалаврської роботи: 64 с., 16 рис., 5 табл., 15 джерел. 

Об`єкт дослідження – процес функціонування технології VoIP. 

Предмет дослідження – методи оцінки якості надання послуг VoIP. 

Мета роботи –підвищення якості надання послуг VoIP. 

Методи дослідження – використання штучних нейронних мереж для оцінки 

якості надання послуг VoIP. 

В бакалаврській роботі отримані наступні головні теоретичні та науково-

практичні результати: 

1. Проведено аналіз суб'єктивних та об'єктивних методів передачі мови в 

пакетних мережах.  

2. Запропоновано метод розрахунку показника MOS, використовуючи 

штучні нейронні мережі. Метод дозволяє об'єктивно оцінити якість мови, 

переданої по IP- мережах. 

3. Показано що значення MOS може бути розраховане за допомогою 

відомих мережевих параметрів(затримка, джитер, втрати пакетів та інших) без 

використання оригінального мовного сигналу. 

Розроблено програмне забезпечення та проведені дослідження 

запропонованого методу. Результати експерименту показують, що 

середньоквадратична помилка (Mean Square Error) показника MOS отримана за 

допомогою ШНМ становить 0.000462. Це говорить про те, що розроблений метод 

придатний для розрахунку MOS.  
 

Галузь використання – сучасні системи телекомунікацій України. 
 

 

МЕТОД, МОДЕЛЬ, МЕРЕЖА, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ, НЕЙРОННА 

МЕРЕЖА, ТЕХНОЛОГІЯ VoIP, ПРОТОКОЛ SIP, H.323, КОДЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ................................................................................................................... 9 

1 ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ ............................ 11 

1.1 Стандартизація якості обслуговування в ІМЗ ........................................ 14 

2 ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ IP - ТЕЛЕФОНІЇ ................................. 16 

2.1 Побудова мереж IP - телефонії на базі протоколу Н. 323 ..................... 16 

2.2 Побудова мереж IP - телефонії на базі протоколу SIP .......................... 23 

2.2.1 Архітектура SIP – мережі .................................................................. 27 

3 ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ VOIP .......................................................................... 30 

3.1 Модель штучного нейрона ....................................................................... 30 

3.2 Активаційні функції .................................................................................. 30 

3.4 Навчання штучних нейронних мереж ..................................................... 32 

3.4.1 Навчання з учителем .......................................................................... 33 

3.4.2 Навчання без учителя ........................................................................ 33 

3.4.3 Алгоритм навчання штучної нейронної мережі ............................. 34 

3.5 Навчання нейронної мережі методом зворотного поширення помилки

 ..................................................................................................................................... 36 

4 МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ VOIP ............................. 38 

4.1 Вимоги до якості обслуговування типових послуг ............................... 38 

4.1.1 Послуги передачі мови ...................................................................... 38 

4.1.2 Послуги передачі відео ...................................................................... 41 

4.2 Огляд VoIP кодеків ................................................................................... 43 

4.3 Суб'єктивна оцінка якості при передачі мови в пакетних мережах .... 44 

4.4 Об'єктивні методи оцінки якості при передачі мови в пакетних 

мережах ...................................................................................................................... 46 

4.5 Психоакустичні методи оцінки якості при передачі мови в пакетних 

мережах ...................................................................................................................... 47 



 

 

4.6 Метод оцінки якості надання послуг VoIP з використанням штучної 

нейронної мережі....................................................................................................... 48 

4.6.1 Архітектура штучної нейронної мережі для оцінки якості надання 

послуг VoIP ............................................................................................................ 48 

4.6.2 Проведення експериментальних досліджень .................................. 51 

4.6.3 Аналіз результатів експериментальних досліджень ...................... 53 

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 58 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ....................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 



 

 

Сучасному періоду розвитку телекомунікацій відповідає збільшення попиту 

на інформаційно - комунікаційні послуги. Зростає попит на послуги  

IP - телефонії. Для задоволення цього попиту оператори зв'язку проводять 

модернізацію існуючих та будують нові мережі, забезпечуючи поступовий 

перехід до мультисервісних мереж.  

Передача мовної інформації в IP-мережах або IP-телефонія, VoIP пред'являє 

до мережевої інфраструктури набагато більш жорсткі вимоги, ніж будь-який 

інший додаток. Ступінь доступності мережі, втрата пакетів і тимчасові затримки 

впливають на якість передачі мови в IP-мережах. 

На якість передачі мови в IP-мережах впливають такі параметри: 

- смуга пропускання каналу передачі даних; 

- втрати пакетів; 

- затримка; 

- дисперсія затримки (джиттер); 

- VoIP кодек і його параметри. 

Методи оцінки якості системи передачі звукового сигналу в основному 

визначаються призначенням цієї системи (мова, музика тощо). Спільною рисою 

для цих систем є те, що всі вони в кінцевому підсумку приходять до системи 

слухового сприйняття людини.  

При передачі по каналах зв'язку мова розглядається як випадковий процес, 

характеристики якого визначають параметри переданого сигналу (динамічний 

діапазон, смугу, відношення сигнал/шум). Всі ці параметри піддаються 

вимірюванню і можуть бути точно визначені. Однак, враховуючи, що з іншого 

боку мовний сигнал сприймається людиною, слід зазначити, що з точки зору 

людини мовний сигнал оцінюється суб'єктивно, підкоряючись законам 

психофізіології слуху.  

Таким чином, отримуємо наступну картину: якість мовного сигналу 

об'єктивно оцінюється рядом показників, які ніколи не зможуть повноцінно 

замінити систему сприйняття звуку людиною. Не враховуючи нюанси 



 

 

безпосередньої передачі мовного сигналу, можна сказати, що об'єктивна оцінка 

якості мовлення повинна корелювати з суб'єктивною оцінкою. 

Донедавна узгоджені кількісні оцінки, що визначають якість передачі мови 

в мережах зв'язку з урахуванням того, як це сприймається користувачем, були 

відсутні. Спочатку МСЕ запропонував підхід (Рекомендації МСЕ Р.800), в основі 

якого лежали суб'єктивні оцінки якості передачі мови (такі, як "відмінна якість", 

"гарна якість", "прийнятна якість" і т.п.). Суб'єктивні оцінки, на жаль, не можуть 

бути точно співвіднесені з мережевими характеристиками, які використовуються 

при проектуванні та експлуатації мереж. Не можуть бути вони точно зіставлені і з 

процесами, реалізованими в термінальному обладнанні. Йдеться про алгоритми 

стиснення, схемах кодування, механізмах захисту інформації, відновлення даних і 

т. д.  

Тим не менш, суб'єктивні оцінки використовувалися протягом багатьох 

років як єдиний підхід до оцінки якості в телефонних мережах і певною мірою 

зберігають своє значення сьогодні. МСЕ стандартизував підхід, заснований на 

об'єктивних оцінках якості обслуговування, який дозволяє описати показники 

якості при передачі мови в пакетній формі (Рекомендація МСЕ G.107).  

Бакалаврська робота присвячена дослідженню методів оцінки якості 

надання послуг VoIP. 
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1 ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Якість обслуговування (Quality of Service, QoS) є предметом активних 

досліджень і стандартизації протягом всієї історії розвитку телекомунікацій. 

Істотний внесок у розвиток різних аспектів концепції QoS вніс 

Міжнародний союз електрозв'язку, включаючи, в тому числі, розробку норм і 

вимог до показників якості обслуговування, стандартизацію мережевих 

механізмів, що забезпечують необхідні показники QoS, а також формулювання 

основних визначень. 

Серед стандартів, присвячених якості обслуговування в електрозв'язку, одне 

з центральних місць займає Рекомендація МСЕ Е.800. У ній якість 

обслуговування визначається як "сумарний ефект робочих характеристик 

обслуговування, який визначає ступінь задоволеності користувача даною 

службою". Розширюючи концепцію якості обслуговування, що відповідає 

Рекомендації Е.800, Рекомендація МСЕ G.1000 розділяє робочі характеристики 

обслуговування на функціональні компоненти і пов'язує їх з мережевими 

характеристиками, визначеними в ряді рекомендацій МСЕ - таких як I.350, Y.1540 

і Y.1541. 

На додаток до Рекомендації МСЕ G.1000, яка визначає структуру зав’язків 

між робочими характеристиками (продуктивністю, надійністю, втратами, 

затримкою і ін.) та характеристиками мережі, Рекомендація МСЕ G.1010 містить 

специфікації вимог з боку додатків, орієнтованих на кінцевого користувача. 

Якість обслуговування знайшло відображення у великому числі статей і 

книг, монографій. 

Історично, перші системи оцінок і механізмів підтримки якості 

обслуговування були розроблені для традиційних видів електрозв'язку - 

телеграфії і телефонії. 

Зрозуміло, що сьогодні при широкому застосуванні мереж передачі даних, 

швидкому впровадженні широкосмугових технологій і заміні телеграм на 



12 

 

повідомлення електронної пошти параметри якості обслуговування і механізми їх 

підтримки в телеграфних мережах стають все менш актуальними. При побудові та 

експлуатації телефонної мережі загального користування завдання забезпечення 

гарантованої якості обслуговування полягає в тому, щоб обслуговування 

телефонного виклику здійснювалося з дотриманням всіх встановлених норм, в 

тому числі, і заданих показників якості передачі мови. Сукупність цих норм і 

відповідних чисельних значень базується на документах МСЕ та ETSI. 

Модель послуг в ТмЗК була заснована на принципі встановлення з'єднання і 

надалі (70-ті - 80-ті роки минулого сторіччя) була поширена на такі технології 

передачі даних, як Х.25, Frame Relay і широкосмугові цифрові мережі 

інтегрального обслуговування (B-ISDN), засновані на моделі віртуальних каналів. 

У мережах B-ISDN рекомендації МСЕ (зокрема, I.356 і I.610) і Форуму ATM 

визначають параметри якості обслуговування і способи їх вимірювань для між 

кінцевих з'єднань. 

На відміну від згаданих вище технологій в класичних мережах IP 

застосовується метод доставки, який повністю виключає будь-яку форму 

організації з'єднань - як фізичних, так і віртуальних. Цей метод заснований на 

розсилці пакетів-дейтаграм. 

Якість доставки в традиційних мережах IP базується на принципі так званої 

"найкращою спроби" (Best effort). Концепція "найкращої спроби" припускає, що 

користувачі справедливо поділяють доступні мережеві ресурси, трафік 

передається зі швидкістю, максимально можливою в даних умовах завантаження 

ресурсів мережі, але при цьому не гарантується забезпечення будь-якого 

попередньо визначеного рівня якості обслуговування. Очевидно, що такий підхід 

до обслуговування означає наступне: відсутні відмінності між різними видами 

трафіку, немає гарантії в доставці пакетів в правильному порядку, і що він буде 

доставлений в необхідний час або взагалі буде доставлений, і т.п. 

Концепція "найкращої спроби" була достатньо ефективною для додатків, де 

можна передавати дані не в реальному часі (електронна пошта, передача файлів). 
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Крім того, з урахуванням надлишку мережевих ресурсів у транспортних 

мережах, побудованих на базі волоконна-оптичних ліній зв'язку, принцип 

"найкращої спроби" певною мірою дозволяє забезпечити сьогодні вимоги 

телефонії (голос поверх IP) та інших додатків реального часу. 

Однак, як тільки виникає нестача ресурсів, що веде до збільшення 

ймовірності втрат пакетів і зростанню їх затримок, для додатків реального часу 

необхідні показники якості обслуговування не можуть бути забезпечені. 

Насамперед, це пояснюється основним принципом функціонування IP-мереж - 

передачею даних в дейтаграмному режимі, тобто без встановлення з'єднань і без 

управління. З появою нових додатків, особливо реального часу (інтерактивна 

передача мови, відео телефонія і відео конференції), питання про гарантовану 

якість обслуговування в мережах IP стає одним з найбільш складних. Це пояснює, 

чому якість обслуговування в мережах IP залишається предметом постійної уваги 

МСЕ, ETSI, IETF та інших організацій стандартизації в електрозв'язку. 

Сьогодні загальновизнано, що мережі з комутацією каналів і пакетів 

поступово еволюціонують у напрямку створення загальної інфраструктури, що 

базується на протоколах сімейства IP. Цей процес одержав назву конвергенції. 

Інфраструктура, що виникла в результаті конвергенції, повинна забезпечувати 

транспортування трафіку телефонних мереж, мереж телебачення і трафіку 

додатків, які традиційно використовують мережі Інтернет. Подібний сценарій 

конвергенції пропонує як економічний виграш, одержуваний завдяки об'єднанню 

технологій, так і визначає розвиток сектора телекомунікацій через створення 

нових послуг. 

Таблиця 1.1 - Чутливість різних додатків до мережевих характеристик 

Тип трафіку Рівень чутливості до мережевих характеристик 

смуга 

пропускання 

втрати затримка джитер 

Голос дуже 

низький 

середній високий високий 

Електронна низький високий високий низький 
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комерція 

Транзакції низький високий високий низький 

Електронна 

пошта 

низький високий низький низький 

Telnet низький високий середній низький 

Пошук в 

мережі "від випадку 

до випадку" 

низький середній середній низький 

Постійний 

пошук в мережі 

середній високий високий низький 

Пересилання 

файлів 

високий середній низький низький 

Відеоконфере

нція 

високий середній високий високий 

 

Однак, процес конвергенції до теперішнього часу протікає досить повільно. 

І тут ми знову повертаємося до проблеми забезпечення необхідної якості 

обслуговування, яка є одним з основних гальмуючих чинників у процесі 

конвергенції мереж і послуг та побудові єдиної мережі на базі IP. Щоб повністю 

реалізувати переваги конвергенції в майбутніх IP-орієнтованих мережах, 

необхідно розробити нові принципи розподілу ресурсів мереж і управління 

трафіком, які гарантуватимуть різні рівні показників якості обслуговування для 

великого і різноманітного числа додатків, реалізованих кінцевими користувачами. 

При цьому поділ ресурсів і процесів управління трафіком повинен бути 

скоординованим в умовах наявності великої кількості різноманітних додатків з 

істотно відмінними вимогами до робочих характеристик мережі (табл. 1.1). 

Детальний розгляд робочих характеристик, що визначають якість 

обслуговування, і відповідних норм буде проведено в наступних розділах. 

 

1.1 Стандартизація якості обслуговування в ІМЗ 
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В рамках робіт МСЕ по стандартизації якості обслуговування в мережах IP 

передбачаються наступні етапи рішення задачі забезпечення QoS для мереж, 

побудованих на базі IP-орієнтованих протоколів: 

- створення узгодженого загального набору робочих характеристик мереж 

IP і норм для нього; 

- впровадження мережевих механізмів, які забезпечуватимуть задані 

показники якості обслуговування в конфігурації "термінал-термінал"; 

- вкладення нормованих значень показників якості обслуговування в 

протоколи сигналізації; 

- розробка архітектури мережевих механізмів підтримки. 

У 2002 р ІК 13 МСЕ-Т опублікувала два міжнародних стандарти, які 

відповідають першому з перерахованих етапів. Рекомендація МСЕ Y.1540 описує 

стандартні мережеві характеристики для передачі пакетів в мережах IP. 

Рекомендація МСЕ Y.1541 визначає норми для параметрів, визначених у Y.1540, 

між двома граничними мережевими інтерфейсами - точками підключення 

кінцевих термінальних пристроїв. 

Крім того, в цій рекомендації специфіковані шість класів якості 

обслуговування в залежності від додатків. 

Ці рекомендації важливі для всіх учасників телекомунікаційного сценарію - 

операторів і провайдерів, виробників обладнання та кінцевих користувачів. 

Мережеві оператори і провайдери будуть використовувати їх при 

плануванні, розгортанні та оцінці мереж IP відповідно до вимог кінцевих 

користувачів до якості обслуговування. Виробники будуть спиратися на ці 

рекомендації при створенні обладнання, яке повинно відповідати специфікаціям 

мережевих провайдерів. Нарешті, кінцеві користувачі (в першу чергу, 

корпоративні) зможуть застосувати рекомендації Y.1540 і Y.1541 при оцінці 

характеристик реально функціонуючих IP-мереж з позицій відповідності цих 

характеристик вимогам споживачів.   
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2 ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ IP - ТЕЛЕФОНІЇ 

2.1 Побудова мереж IP - телефонії на базі протоколу Н. 323 

 

Першою рекомендацією для побудови мереж IP - телефонії стала 

рекомендація H.323 СЭ (ITU - T). Н. 323 є першою зонтичною специфікацією 

систем мультимедійного зв'язку для роботи в мережах з комутацією пакетів, що 

не забезпечують гарантовану якість обслуговування. 

ITU - T історично займався проблемами телефонних мереж, тому і 

запропонована рекомендація була більшою мірою орієнтована на передачу 

телефонного трафіку по мережі з комутацією пакетів. Мережі, побудовані на базі 

протоколів H.323, орієнтовані на інтеграцію з телефонними мережами і можуть 

розглядатися як мережі ISDN, накладені на мережі передачі даних. Зокрема, 

процедура встановлення з'єднання в таких мережах IP - телефонії базується на 

рекомендації ITU -Т Q.931 і практично ідентична тій же процедурі в мережах 

ISDN. 

При цьому рекомендація H.323 передбачає застосування різноманітних 

алгоритмів стискування мовної інформації, що дозволяє використовувати смугу 

пропускання ресурсів передачі набагато ефективніше, ніж в мережах з 

комутацією каналів. 

Цей варіант побудови мереж IP - телефонії орієнтований на операторів 

місцевого телефонного зв'язку (чи на компанії, що володіють транспортними 

мережами), які хочуть використовувати мережі з маршрутизацією пакетів IP для 

надання послуг міжміському і міжнародному зв'язку (рис. 2.1). 

Основними пристроями мережі є: термінал, шлюз, привратник і пристрій 

управління конференціями. Необхідно відмітити, що на відміну від пристроїв 

ТмЗК, пристрої Н. 323 не мають жорстко закріпленого місця в мережі. Пристрої 

підключаються до будь-якої точки IP - мережі, але при цьому мережа Н. 323 

розбивається на зони, а кожною зоною управляє привратник. 
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Термінал Н. 323. Термінал H.323 - це крайовий пристрій мережі IP - 

телефонії, що забезпечує двосторонній мовний або мультимедійний зв'язок з 

іншим терміналом, шлюзом або пристроєм управління конференціями (рис. 2.2). 

При цьому терміналом для мережі Н. 323 може виявитися звичайний телефонний 

апарат, з якого абонент подзвонив на шлюз за допомогою перед оплачених карт 

або персональний комп'ютер зі встановленим мультимедійним застосуванням 

(наприклад, NetMeeting). Зараз з'явилося поняття спрощених H.323 терміналів, які 

підтримують аудіо або текстовий зв'язок згідно H.323, але не реалізують увесь 

функціонал класичного H.323 термінали. 

 

 

Рисунок 2.1 - Архітектура мережі Н. 323 

 

Призначений для користувача інтерфейс управління системою дає 

користувачеві можливість створювати і приймати виклики, а також конфігурувати 

систему і контролювати її роботу. 

Модуль управління підтримує три види сигналізації : H.225, Н. 245, RAS і 

забезпечує реєстрацію терміналу у привратника, встановлення і завершення 
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з'єднання, обмін інформацією, необхідною для відкриття розмовних каналів, 

надання додаткових послуг і техобслуговування. 

Телематичні додатки забезпечують передачу призначених для користувача 

даних, нерухомих зображень і файлів, доступ до баз даних і тому подібне. 

Стандартним протоколом для підтримки таких застосувань є протокол Т. 120. 

Модуль H.225.0 відповідає за перетворення відеоінформації, мови, даних і 

сигнальної інформації у вид, придатний для передачі по мережах з 

маршрутизацією пакетів IP, і навпаки. Крім того, функціями модуля є розбиття 

інформації на логічні кадри, нумерація послідовно переданих кадрів, виявлення і 

корекція помилок. 

 

 

Рисунок 2.2 - Термінал стандарту Н. 323 

 

Мережевий інтерфейс забезпечує гарантовану передачу повідомлень Н. 245, 

що управляють, сигнальних повідомлень Н. 225.0 (Q.931) і призначених для 

користувача даних за допомогою протоколу TCP і негарантовану передачу мовної 

і відеоінформації, а також повідомлень RAS за допомогою протоколу UDP. 

Блок синхронізації вносить затримку на приймальній стороні з метою 

забезпечити синхронізацію джерела інформації з її приймачем, узгодження 

мовних і відеоканалів або згладжування варіації затримки інформації. 

Відеокодеки кодують відеоінформацію, що поступає від зовнішнього 

джерела відеосигналів (відеокамери або відеомагнітофона), для її передачі по 
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мережі з маршрутизацією пакетів IP і декодують сигнали, що поступають від 

мережі, для наступного відображення відеоінформації на моніторі або телевізорі. 

Аудіокодеки кодують аудіоінформацію, що поступає від мікрофону (чи від 

інших джерел), для її передачі по мережі з маршрутизацією пакетів IP і декодують 

сигнали, що поступають від мережі, для наступного відтворення. Звичайно, тут 

приведена найповніша конфігурація термінального пристрою. Зрозуміло, що 

домашній телефонний апарат не має відеокодеків. 

Шлюз Н. 323. Шлюз є з’єднуючим мостом між ТмЗК і IP. Основною 

функцією шлюзу є перетворення мовної (мультимедійної) інформації, що 

поступає з боку ТФОП з постійною швидкістю, у вид, придатний для передачі по 

IP - мережам, тобто кодування інформації, пригнічення пауз в розмові, упаковку 

інформації в пакети RTP/UDP/IP, а також зворотне перетворення. Крім того, 

шлюз повинен уміти підтримувати обмін сигнальними сполученнями як з 

комутаційним або термінальним устаткуванням ТмЗК, так і з привратником або 

крайовим пристроєм мережі Н. 323. Таким чином, шлюз повинен перетворювати 

аналогову абонентську сигналізацію, сигналізацію по 2ВСК і повідомлення 

систем сигналізацію DSS1 і OKC7 в сигнальні повідомлення Н. 323. 

За відсутності в мережі привратника має бути реалізована ще одна функція 

шлюзу - перетворення номера ТмЗК в транспортну адресу IP - мережі. 

З боку мереж з маршрутизацією пакетів IP так само, як і з боку ТмЗК, шлюз 

може брати участь в з'єднаннях як термінал або пристрій управління 

конференціями. Шлюз може спочатку брати участь в з'єднанні як термінал, а 

потім за допомогою сигналізації Н. 245 продовжити працю пристроєм управління 

конференціями. Очевидно, що у разі, коли термінал Н. 323 зв'язується з іншим 

терміналом Н. 323, розташованим в тій же самій IP - мережі, шлюз в зв'язку з цим 

не бере участь. 

Привратник. У привратнику зосереджений увесь інтелект мереж IP - 

телефонії, що базується на рекомендації ITU H.323. Мережа Н. 323 має зонну 

архітектуру. Привратник виконує функції управління зоною мережі IP - телефонії, 

в яку входять термінали, шлюзи і блоки конференцій, зареєстровані у цього 
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привратника. Різні ділянки зони мережі H.323 можуть бути територіально 

рознесені і з'єднуватися один з одним через маршрутизатори. 

У число найбільш важливих функцій, що виконуються привратником, 

входять: 

 перетворення так званого alias - адреса (імені абонента, телефонного 

номера, адреси електронної пошти та ін.) в транспортну адресу мереж з 

маршрутизацією пакетів IP (IP - адрес і номер порту TCP); 

 контроль доступу користувачів системи до послуг IP - телефонії за 

допомогою сигналізації RAS (використовуються повідомлення ARQ/ACF/ARJ); 

 контроль, управління і резервування пропускної спроможності мережі; 

 маршрутизація сигнальних повідомлень між терміналами, розташованими 

в одній зоні; привратник може організовувати сигнальний канал безпосередньо 

між терміналами або ретранслювати сигнальні повідомлення від одного терміналу 

до іншого. 

 

Рисунок 2.3 - Зони мережі Н. 323 

 

Привратник також забезпечує мобільність абонентів, тобто здатність 

користувача дістати доступ до послуг з будь-якого терміналу в будь-якому місці 
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мережі і здатність мережі ідентифікувати користувачів при їх переміщенні з 

одного місця в інше. 

Якщо абонент знає IP - адрес терміналу абонента, що викликається, 

з'єднання між двома пристроями може бути встановлене без допомоги 

привратника. Частина функцій приватника бере на себе шлюз, наприклад, 

перетворення адреси абонента, що викликається, поступає з боку ТмЗК у форматі 

E.164, в транспортну адресу IP - мереж. 

Пристрій управління конференціями. Одна з додаткових послуг IP - 

телефонії, можливість організації конференцій, а рекомендація Н. 323 передбачає 

три види конференції (рис. 2.4). 

Перший вид - централізована конференція, в якій крайові пристрої 

з'єднуються в режимі "точка-точка" з пристроєм управління конференціями 

(MCU), контролюючим процес створення і завершення конференції, а також 

оброблювальним потоки призначеної для користувача інформації. 

Другий вид – децентралізована конференція, в якій кожен її учасник 

з'єднується з іншими учасниками в режимі "точка-група точок", і крайові пристрої 

самі обробляють (перемикають або змішують) потоки інформації, конференції, 

що поступають від інших учасників. 

 

 

Рисунок 2.4 - Різні види конференції в мережі Н. 323 

Третій вид - змішана конференція, тобто комбінація двох попередніх видів. 
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Перевага централізованої конференції - порівняно прості вимоги до 

термінального устаткування, недолік - велика вартість пристрою управління 

конференціями. 

Для децентралізованою конференції вимагається складніше термінальне 

устаткування; крім того, бажано, щоб в мережі підтримувалася передача пакетів 

IP в режимі багато адресної розсилки (IP multicasting). Якщо мережа не підтримує 

цей режим, термінал може передавати інформацію до кожного з інших терміналів, 

що беруть участь в конференції, в режимі "точка-точка", але це стає 

неефективним при числі учасників більше чотирьох. 

Пристрій управління конференціями MCU містить один обов'язковий 

елемент: контроллер багатоточкових з'єднань (Multipoint controller, MC). Крім 

того, MCU може містити один або більш за процесори для обробки інформації 

користувачів при багатоточкових з'єднаннях (Multipoint processor, MP). 

Протокол H.323 став першим з комерційно успішних протоколів IP - 

телефонії і, зрозуміло, його найбільш поширена 2-а версія зараз вже вважається 

застарілою. Вона не пристосована для надання багатьох сучасних мультимедійних 

послуг, але майбутнє H.323 ще до кінця не визначено: мереж на базі H.323 зараз 

побудовано більше, ніж на інших технологіях IP - телефонії, і до того ж 

розроблені нові версії цього протоколу. 

У версіях 4 і 5 розробники постаралися впровадити найбільш затребувані 

мережеві функції і архітектуру, зокрема, починаючи з версії 4, в H.323 

використовується принцип декомпозиції шлюзу, про який буде сказано нижче. 

 

 

2.1.1 Протоколи H.323 

 

У Н. 323 входить три основні протоколи: протокол взаємодії крайового 

устаткування з привратником (RAS, Registration, Admission and Status), протокол 

управління з'єднаннями H.225 і протокол управління логічними каналами Н. 245, 
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які спільно з Інтернет протоколами TCP/IP, UDP, RTP і RTCP, а також 

протоколом Q.931, представлені на рис. 2.5. 

 

Гарантована доставка 

інформації по проколу TCP 

Не гарантована доставка інформації по 

проколу UDP 

Н.245 

Н.225 
Потоки мовної і відео 

інформації 

Управлі

ння 

з'єднанням 

(Q.931) 

RAS RTCP RTP 

TCP UDP 

IP 

Канальний рівень 

Фізичний рівень 

 

Рисунок 2.5 - Стек протоколу H.323 

 

Протокол TCP (рис. 2.5) використовується для перенесення сигнальних 

повідомлень H.225 і повідомлень H, що управляють, сигнальні повідомлення RAS 

переносяться за допомогою протоколу UDP, а перенесення мовної і відео 

інформації виконується за допомогою використання RTP/RCP. 

 

 

2.2 Побудова мереж IP - телефонії на базі протоколу SIP 

 

Другим варіантом побудови мереж став протокол SIP. 

На мережах з пакетною комутацією все більшого значення знаходить 

протокол ініціалізації сеансів зв'язку - SIP, розроблений в якості стандарту для 
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пакетних мереж робочою групою по інженерним проблемам Інтернет (IETF). Цей 

стандарт має призначення, аналогічне стандарту Н.323, проте має безліч відзнак. 

Не вдаючись в подробиці, можна помітити, що в рекомендаціях Н.323 

розглядається прикладна мережу, накладена на мережу передачі даних з пакетною 

комутацією, в той час як протокол SIP орієнтований на інтеграцію зі службами 

мережі Інтернет. За протоколом SIP відбувається встановлення, модифікації і 

завершення мультимедійних (в тому числі мовних) з'єднань. SIP багато запозичив 

у таких популярних і вже довели свою спроможність протоколів мережі Інтернет, 

як HTTP і SMTP. 

Опис протоколу SIP наведено в документі RFC3261 (версія 2). З цим 

протоколом пов'язані інші документи: RFC3265 - SIP Specific Event Notification 

(характерні повідомлення про події по протоколу SIP), RFC3665 - SIP Basic Call 

Flow Examples (приклади обслуговування основних потоків викликів по 

протоколу SIP), RFC3372 - SIP-T Context and Architectures ( протокол SIP для 

телефонії: контекст і архітектура), RFC3515 - SIP Refer Method (наведення 

довідки по протоколу SIP), RFC3725 - SIP Best Current Practices for Зрсс 

(застосування протоколу SIP для організації тристоронньої конференції), 

RFC4028 - SIP Session Timers (таймери протягом сесій для протоколу SIP) та інші. 

У протоколі SIP передбачено обмін інформацією по протоколу SDP (Session 

Description Protocol - протокол опису сесії) відповідно до документа RFC2327. 

При створенні протоколу SIP були закладені такі основні принципи. 

Мобільність користувачів, яка полягає в тому, що користувач може 

отримувати послуги мережі незалежно від свого місця розташування в ній. З цією 

метою в мережі повинен бути сервер реєстрації, а користувач інформує про своє 

місцезнаходження за допомогою спеціального повідомлення - REGISTER 

Масштабованість мережі означає, що можна побудувати мережу різних 

розмірів і будь-яка мережа може бути розширена. 

Можливість розширення протоколу вказує на можливість подальшої 

модифікації протоколу для введення нових функцій і послуг, а також його 

адаптації до роботи з різними додатками користувачів. 



25 

 

Можливість взаємодії з іншими протоколами сигналізації необхідна для 

роботи з іншими мережами, де використовуються інші системи сигналізації. 

Мережі з протоколом SIP можуть взаємодіяти з пакетними мережами, в яких 

застосовуються протоколи Н.323, MGCP і інші. У телефонних мережах загального 

користування і технологічних мережах протокол SIP взаємодіє з системами 

сигналізації DSS1 і ОКС № 7. 

Важливою особливістю протоколу SIP є його повна сумісність з 

протоколами мережі Інтернет, розроблених комітетом IETF і відображених в 

документах серій RFC. З точки зору передачі мультимедійної інформації в мережі 

SIP знаходять застосування протоколи: RTP, RTCP, RSVP (Resource Reservation 

Protocol - протокол резервування ресурсів мережі, RFC2205), RTSP (Real-Time 

Streaming Protocol - протокол передачі потокової інформації в реальному часі, 

RFC 2326) . 

Протокол SIP може бути використаний на різних мережах з пакетною 

комутацією: Х.25, ATM, Frame Relay і інші. Однак перевага віддається IP-мереж зі 

стеком протоколів ТСРДР. Сигнальна інформація може передаватися по 

протоколу TCP або UDP, але в першу чергу рекомендований протокол UDP. Щоб 

досягти надійної передачі сигнальних повідомлень при використанні протоколу 

UDP передбачається підтвердження прийому і повторна передача сигнальних 

повідомлень. 

Протокол SIP забезпечує ініціалізацію, перебіг і завершення сеансів зв'язку. 

У загальному випадку сеанс зв'язку припускає наявність хоча б одного 

відправника і одного одержувача і між відправником і отримувачем передається 

потік пакетів, що несуть сигнальну інформацію, мова, відео та дані. У 

мультимедійних з'єднаннях кожен з користувачів може бути відправником і 

отримувачем. Сеанс називається мультимедійним, коли в ньому бере участь 

безліч відправників і користувачів. Прикладом мультимедійного сеансу є 

аудіоконференція. Протягом сеансу утворюється один або безліч діалогів. Під 

діалогом розуміється взаємодія між двома агентами користувачів. В освіті діалогу 

беруть участь запит типу INVITE і відповідь з серії 2хх. 
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За мережі SIP може передаватися будь-яка мультимедійна інформація 

користувача: мова, відео та дані, і будь-які їх комбінації. При встановленні 

з'єднання викликає і викликається сторони обмінюються інформацією про свої 

функціональні можливості: тип мультимедійної інформації, алгоритм кодування, 

режим передачі пакетів: одноадресний (unicasting) або багатоадресний 

(multicasting), транспортна адреса пункту прийому призначеної для користувача 

інформації (для режиму unicast) та інші. Для цієї мети використовується протокол 

SDP, дані якого вставляються в повідомлення протоколу SIP. Під час сеансу 

передбачена можливість його модифікації (наприклад, при переадресації виклику 

на іншого абонента, при додаванні або припинення передачі однієї 

мультимедійної інформації), для чого також застосовується протокол SDP. 

У мережі з протоколом SIP можна організовувати централізовані, 

децентралізовані і комбіновані конференції, на кшталт тих, що розглянуті для 

стандарту Н.323. В описі протоколу SIP не наведено способи організації та 

керування конференціями, а тільки лише процедури, пов'язані з обміном 

сигнальної і мультимедійною інформацією. Протокол SIP дозволяє утворювати 

конференції з одноадресної (режим unicasting) і многоадресной (режим 

multicasting) розсилкою пакетів. Режим unicasting означає, що до кожного 

терміналу учасника конференції передається індивідуальний мультимедійний 

(наприклад, мовної) потік пакетів з транспортним адресою цього терміналу. У 

режимі multicasting все мультимедійні пакети однієї сесії передаються з одним 

multicast-адресою, відповідно до якого вони доставляються мережею терміналів 

учасників конференції. В цьому випадку пакетна мережа повинна забезпечити 

режим під LGPL. Протокол SIP дозволяє під час конференції додавати або 

виводити з неї будь-якого учасника. 

Протокол ініціації сеансів 

зв'язку 
Прикладний рівень 

Протоколи TCP та UDP Транспортний рівень 

Протоколи IPv4 та IPv6 Мережевий рівень 
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PPP, AAL5, ATM, Ethernet Рівень ланки даних 

 

Рисунок 2.6 - Місце протоколу SIP в стеку протоколів TCP/IP 

 

 

2.2.1 Архітектура SIP – мережі 

 

Мережа з протоколом SIP будується із застосуванням таких пристроїв: 

проксі-сервера (proxy-server) SIP, сервера реєстрації (registrar) і терміналів. До 

терміналів відносяться софтфони, IP-телефони і шлюзи. У мережі SIP проксі-

сервер SIP і сервер реєстрації зазвичай бувають суміщені в одному обладнанні. 

Основні функції проксі-сервера SIP складаються в управлінні 

обслуговуванням викликів в мережі, доступом користувачів до послуг і в 

аутентифікації користувачів. Він приймає, обробляє запити і за результатами 

обробки виконує відповідні дії: пересилає запит іншого вузла мережі, формує і 

посилає відповідь, звертається до бази даних і так далі. 

Проксі-сервери можуть бути двох типів: зі збереженням (statefull) і без 

збереження (stateless) станів. Сервер зі збереженням станів зберігає у своїй пам'яті 

всі вхідні і вихідні запити протягом транзакції, тобто до отримання відповідей на 

них. Сервер без збереження станів тільки ретранслює надходять до нього Запити 

та відповіді. Від сервера першого типу потрібна велика продуктивність, але цей 

тип має більше функціональних можливостей. Можливий варіант комбінованого 

проксі-сервера, коли для одних користувачів він працює зі збереженням станів а 

для інших - без збереження станів. 
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Рисунок 2.7 - Архітектура SIP - мережі 

 

Сервер реєстрації служить для визначення місця розташування користувача 

в поточний момент часу. Цей сервер управляє базою даних, яка зберігає 

інформацію про місце положення користувачів мережі. Користувач повідомляє 

про своє місцезнаходження посилкою повідомлення REGISTER, в якому вказує 

свій поточний адресу. Для користувачів, які постійно перебувають в одному місці, 

досить зареєструватися тільки один раз. Користувачі, що змінюють своє місце 

розташування, проходять періодичну реєстрацію через певні проміжки часу. 

У мережі SIP може бути сервер перенаправлення (Redirect server), який 

служить для визначення поточного IP-адреси викликається користувача. На цей 

сервер надходять запити про визначення місця розташування користувача. Він 

через сервер реєстрації або безпосередньо звертається до бази даних з місцем 

розташування користувачів мережі. Сервер перенаправлення застосовується, коли 

в мережі немає проксі-сервера (з'єднання між терміналами встановлюються 

безпосередньо) або для зниження завантаження проксі-сервера. 
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При встановленні з'єднань в мережі SIP використовується адресація, 

подібна адресації електронної пошти. Адреса складається з двох частин: імені 

користувача, зареєстрованого в домені або на вузлі мережі (хост); імені домена, 

вузла або шлюзу. Дві частини розділені знаком @. Використовуються чотири 

типи адрес: 

ім'я користувача @ домен; 

ім'я користувача @ хост; 

номер телефону @ шлюз; 

ім'я користувача @ IP-адреса.  
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3 ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ VOIP 

 

3.1 Модель штучного нейрона 

 

Штучний нейрон імітує в першому наближенні властивості біологічного 

нейрона. На вхід штучного нейрона надходить деяка безліч сигналів, кожен з яких 

є виходом іншого нейрона. Кожен вхід множиться на відповідний вагу, 

аналогічну до синаптичної сили, і всі добутки підсумовуються, визначаючи рівень 

активації нейрона.  

На рис. 3.1 представлена модель, що реалізує цю ідею. Хоча мережеві 

парадигми досить різноманітні, в основі майже всіх їх лежить ця конфігурація. 

Тут безліч вхідних сигналів, позначених 
1 2
, , ...

n
x x x , надходить на штучний 

нейрон. Ці вхідні сигнали, в сукупності, що позначаються вектором X, 

відповідають сигналам, що приходять в синапси біологічного нейрона. Кожен 

сигнал множиться на відповідну вагу
1 2
, , . ..

n
w w w , і надходить на сумуючий блок, 

позначений . Кожна вага відповідає «силі» одного біологічного синаптичного 

зв'язку. (Безліч ваг в сукупності позначається вектором W). 

Підсумовуючий блок, відповідає тілу біологічного елемента, складає 

зважені входи алгебраїчно, створюючи вихід - NET. У векторних позначеннях це 

може бути компактне записано наступним чином: 

 

N E T X W      (3.1) 

 

3.2 Активаційні функції 

Сигнал NET перетворюється активаційною функцією F і дає вихідний 

нейронний сигнал OUT. Активаційна функція може бути звичайною лінійною 

функцією 

OUT = K(NET),      (3.2) 
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де К – постійна, порогової функції   

OUT = 1, якщо NET > T, 

OUT = 0 в інших випадках, 

Т – може бути деякою постійною, або ж функцією, яка більш точно 

моделює нелінійну передатну характеристику біологічного нейрона і надає 

нейронній мережі великі можливості. 

X

x1

x2

x3

x4

xn

w1

w2

w3

w4

wn

...

W

 
NET=XW

 

Рисунок 3.1 - Штучний нейрон 

 

На рис.3.2 блок, позначений F, приймає сигнал NET і видає сигнал OUT. 

Якщо блок F звужує діапазон зміни величини NET так, що при будь-яких 

значеннях NET значення OUT належать деякому кінцевому інтервалу, то F 

називається «стискаючою» функцією. У якості «стискаючої» функції часто 

використовується логістична або «сигмоїдальна» (S-подібна) функція. Ця функція 

математично виражається як ( ) 1 / (1 )
x

F x e


  . Таким чином, 

 

1 / (1 )
x

O U T e


        (3.3) 
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Рисунок 3.2 -Штучний нейрон з активаційною функцією 

 

3.4 Навчання штучних нейронних мереж 

 

Уміння навчатися є головною відмінною рисою мозку. В рамках штучних 

нейронних мереж навчання може являти собою підбір правильної архітектури 

мережі і вагових коефіцієнтів зв'язків, щоб виконання завдання, поставленого 

перед мережею, було ефективним. 

Штучна нейронна мережа зазвичай підбирає ваги, ґрунтуючись на даних, 

наданих їй для навчання, що дає їй перевагу перед системами, де дані закладені 

спочатку. Стандартно навчання нейронної мережі відбувається на вибірці. 

Залежно від ступеня процесу навчання, що відбувається за певним алгоритмом, 

мережа все краще і краще реагує на вхідні дані. Стабілізація ваг мережі 

відбувається після багаторазового пред'явлення прикладів, при цьому нейронна 

мережа дає вірні відповіді на переважну більшість прикладів з бази даних. Таким 

чином, можна сказати, що нейронна мережа вивчила всі приклади, тобто мережа 

навчена. Завдяки програмним реалізаціям помітно, що величина помилки в 

процесі навчання зменшується. У тому випадку, коли помилка досягає нуля, 

тренування зупиняють, а нейронна мережа вважається навченою і готовою для 

застосування на нових даних. 
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Також важливо виділити те, що вся інформація, що є у нейронної мережі 

про завдання, міститься в наборі прикладів. У зв'язку з цим якість навчання 

мережі сильно залежить від кількості прикладів у вибірці, призначеної для 

навчання, а також від ступеня повноти опису завдання цими прикладами. 

Наприклад, не має сенсу користуватися нейронною мережею для передбачення 

фінансової кризи, якщо у вибірці навчання криз не надано. Будемо вважати, що 

для хорошого тренування нейронної мережі необхідно кілька десятків прикладів, 

а краще сотень. Взагалі навчання нейронної мережі вважається досить складним, 

наукомістким процесом. Сам алгоритм навчання має найрізноманітніші 

параметри і налаштування, і для управління ними необхідно розуміння їх впливу. 

 

3.4.1 Навчання з учителем 

 

Процес навчання з учителем вважає, що для кожного з безлічі вхідних 

векторів буде існувати цільовий вектор, який і вдає із себе бажаний вихід. Іншими 

словами, задається масив пар векторів {(𝑋𝑀, 𝑠𝑀)}, де 𝑋𝑀 ∈ 𝑋  - описує умову 

задачі вектора,  а 𝑠𝑀 ∈ 𝑌   - вже відоме для заданого вектора 𝑋𝑀 рішення задачі. 

Така пара називається навчальною. Для навчання мережі зазвичай потрібна деяка 

кількість таких пар. Воно відбувається наступним чином: обчислюється вихід 

мережі, ґрунтуючись на наданій інформації про вихідний вектор, після чого вихід 

і відповідний йому цільовий вектор порівнюються. Різниця цих значень (помилка) 

зчитується мережею за допомогою зворотного зв'язку, після чого вагові 

коефіцієнти змінюються по принципом алгоритму, обраного для мінімізації 

помилки. 

 

3.4.2 Навчання без учителя 

 

Навчання без вчителя є більш правдоподібною моделлю. У процесі 

дослідження цієї моделі навчання Тойво Кохоненом, а також багатьма іншими, 
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встановлено, що вона не вимагає цільового вектора виходів, отже, немає 

необхідності в порівнянні отриманого виходу з самого початку певними 

еталонними відповідями. 

Масив навчальних даних являє собою лише вхідні вектори. Оптимальне 

значення для виходу визначається самим алгоритмом. Зазвичай він підлаштовує 

вагові коефіцієнти таким чином, щоб на виході вектори виходили узгодженими, 

іншими словами, якщо вхідні вектори будуть досить близькими, то їх 

пред'явлення алгоритму має давати схожі вихідні вектори. Під час навчання 

мережею виділяються характерні риси навчальної вибірки, на основі чого схожі 

вектори формуються в деякі групи. При надходженні вхідного вектора з даної 

групи дає будь-якої конкретний вектор виходу, але до початку процесу навчання 

неясно, який саме вихід вийде при направленні в мережу даної групи вхідних 

векторів вибірки. Тобто важливим є питання інтерпретації виходу мережі, 

заснований на процесі навчання. Це видається цілком можливим, так як 

визначити зв'язок входу і виходу, встановлений мережею, зазвичай нескладно. 

 

3.4.3 Алгоритм навчання штучної нейронної мережі 

 

Алгоритм навчання має на увазі процедуру, що використовує правила 

навчання для налаштування ваг. Перелічимо найбільш поширені алгоритми: 

-  Зворотне поширення 

-  Навчання Кохонена 

-  Левенберга- Марквардта 

-  сполучених градієнтів 

-  псевдо обернених 

-  Швидке поширення 

-  Аналіз головних компонентів 

-  Позначка найближчих класів 

-  Метод «K-середніх» 
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-  «Дельта - дельта з межею» 

-  Квазі-ньютонівської 

-  Навчальний векторний квантователь 

-  Лінійний дискримінантний аналіз 

-  Узагальнено-регресійна нейронна мережа 

-  Покроковий прямий або зворотний відбір вхідних даних 

-  Радіальна (під-) вибірка 

-  Метод «К-найближчих сусідів (KNN)» 

-  Імовірнісна нейронна мережа 

-  Проекції Саммона 

-  Генетичний алгоритм відбору вхідних даних 

-  Установка явних відхилень 

-  Установка ізотропних відхилень 

Як тільки визначається кількість шарів і елементів в кожному з них, 

потрібно знайти значення для ваг нейронної мережі, ці значення повинні 

мінімізувати помилку прогнозу, яку висуває мережа. Для цієї мети і служать 

алгоритми навчання. Даний процес характеризується як підгонка моделі, що 

реалізується мережею щодо навчальних даних, які у нас є. Визначення помилки 

для будь-якої конфігурації мережі відбувається шляхом прогону через мережу 

наявних спостережень і порівняно бажаних значень з реальними вихідними 

значеннями. 

Віддаємо перевагу алгоритмам, які дозволяють навчити мережу за досить 

мале число кроків і вимагають невеликої кількість додаткових параметрів. Цей 

вибір пов'язаний з тим, що навчання відбувається на машинах (комп'ютерах) 

порівняно малої продуктивності з невеликим об'ємом оперативної пам'яті. 

Всі основні алгоритми навчання будуються на функції, яка оцінює якість 

роботи нейронної мережі. При цьому маємо якийсь алгоритм, який підлаштовує 

параметри системи, які змінюються в залежності від значень оцінки, яка була 
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отримана. Такі алгоритми зазвичай є досить простими, але не дозволяють 

побудувати хорошу систему управління за прийнятний час. 

Теорія про навчання нейронних мереж включає в себе розгляд трьох 

основних характеристик процесу навчання за прикладами: складність обчислень, 

складність навчальної вибірки і ємність. 

Остання являє собою інформацію про те, як багато зразків з вибірки мережа 

здатна запам'ятати, а також про функції і межі в прийнятті рішень. Складність же 

навчальної вибірки показує, яке число зразків необхідно мережі для отримання 

здатності до узагальнення. Якщо набір прикладів буде занадто малим, то мережа 

може виявитися "перенавченою".  

 

3.5 Навчання нейронної мережі методом зворотного поширення 

помилки 

 

При роботі з багатошаровою нейронною мережею відсутня інформація про 

оптимальні величини виходів нейронів кожного з шарів, виключаючи останній. 

Відповідно, якщо нейронна мережа має більше одного шару, навчання, засноване 

лише на значеннях помилок виходів з мережі буде неможливим. Дану проблему 

можна спробувати вирішити, визначивши набори сигналів на виході з кожного 

шару мережі, що представляє собою енерговитратний і не завжди можливий 

процес. Крім того, можливо підлаштовувати ваги динамічно, при цьому зазвичай 

вибирають найслабші зв'язку і піддаються незначним змінам, які зберігаються 

лише в тому випадку, коли мережа стала краще працювати, тобто зменшилась 

помилка на виході. Даний емпіричний метод є трудомістким обчислювальним 

процесом, незважаючи на простоту описуваних дій. Найбільш привабливим 

варіантом є поширення помилки від виходів штучної нейронної мережі до її 

входів, що є зворотним напрямком щодо звичайного робочого режиму мережі. 

Подібний алгоритм носить назву «метод зворотного поширення помилки». При 

навчанні нейронної мережі методом зворотного поширення помилки по всіх 
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верствах мережі проводиться два проходи: прямий і зворотний. При першому 

проводиться прийом вхідних даних, а також поширення їх в напрямку виходів. 

Під час другого етапу обчислюється помилка, яка згодом поширюється назад, а 

також коригуються вагові коефіцієнти. Коли процес навчання мережі буде 

закінчено, дані будуть поширюватися лише в прямому напрямку. Важливо 

відзначити, що хоча тренування мережі може тривати досить довго, але при 

цьому вже навчена мережа здатна швидко обчислювати результати за 

отриманими даними. Для методу зворотного поширення помилки є різні 

модифікації, спрямовані на зменшення часу навчання мережі. Нейронна мережа, 

що має лише один шар, має безліч обмежень на шаблони даних входу, 

багатошарова нейронна мережа подібної вади позбавлена.   
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4 МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ VOIP 

 

4.1 Вимоги до якості обслуговування типових послуг 

 

Вимоги до параметрів якості функціонування мережі визначаються 

вимогами до якості обслуговування при наданні тієї або іншої інфокомунікаційної 

послуги. Послуги мультисервісної мережі зв'язку підрозділяються на три основні 

категорії за загальним характером вимог до QoS: 

− послуги передачі мови (наприклад, телефонія); 

− послуги передачі відео (наприклад, IP - телебачення); 

− послуги передачі даних (наприклад, надання доступу в Інтернет). 

Помітимо, що йдеться про класифікацію найбільш затребуваних послуг, що 

потрапляють в рамки концепції «Triple Play». Можна навести приклади послуг, 

що мають специфічні вимоги до QoS, проте ми не виділяємо їх в окремі категорії 

в силу їх недостатньої поширеності. 

 

 

4.1.1 Послуги передачі мови 

 

Надання послуг передачі мови в мережах IP стало першим кроком на шляху 

конвергенції у сфері інфокомунікацій і розвивається упродовж більш ніж п'яти 

років. Робота над стандартами якості при наданні таких послуг в цілому ряду 

міжнародних і національних організацій по стандартизації просунулася дуже 

далеко. 

Серед послуг з передачі мови виділяють три основні групи:  

- телефонія; 

- голосові повідомлення; 

- потокова мова. 
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На якість обслуговування при передачі мови значний вплив робить 

одностороння затримка передачі по мережі. Результатом впливу цього параметра 

є два ефекти: виникнення луни і порушення динаміки розмови. Перший ефект 

стає помітний при значенні величини затримки вище декількох десятків 

мілісекунд, що робить механізми, що обмежують ефект луни, обов'язковими для 

устаткування IP - телефонії. Другий - коли величина затримки перевищує сотні 

мілісекунд. Для голосового зв'язку рекомендована затримка не більше 150 мс. 

До короткочасних варіацій затримки людське вухо малочутливе. Залежно 

від типу кодека не сприймається варіація затримки в межах 15-50 мс. На практиці 

для усіх голосових послуг варіація затримки компенсується за допомогою 

використання буфера для згладжування фазового тремтіння.  

Оскільки голосові пакети не передаються повторно, при їх втраті або 

спотворенні якість сприйняття мови на приймаючій стороні може помітно 

погіршуватися. Часті втрати голосових пакетів можуть привести до погіршення 

розбірливості мови і повної неможливості спілкування. Спотворення при втраті 

пакетів залежать від типів використаних кодеків.  

 

Таблиця 4.1 - Значення показників якості передачі мови 
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4

–64 

Бажана 
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Гранична 
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4

–32 
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3% 
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<2 с  

для 

відтворення 

Потоков

а мова високої 

якості 

Перева

жно 

одностороння 

1

6–128 

< 10 с << 

1 

< 

1% 

 

При телефонії хорошої якості допустимий рівень втрат пакетів не повинен 

перевищувати 1%. Для послуги передачі голосових повідомлень вимоги до рівня 

втрати інформації такі ж, як для телефонії. Ключова відмінність між вказаними 

послугами полягає в тому, що при передачі голосових повідомлень параметр 

затримки не робить настільки сильного впливу. Значення має тільки затримка між 

запитом користувача на прослуховування нового голосового повідомлення і тим 

моментом, коли він почує початок повідомлення. 

Для послуг голосової телефонії вважається прийнятною величина затримки 

до декількох секунд. 

Вимоги до затримки при передачі потокової мови (наприклад, для послуги 

радіо через Інтернет) можуть бути ослаблені у зв'язку з односторонньою 

передачею. Проте до втрат пред'являються жорсткіші вимоги, ніж для телефонії. 

Значення параметрів якості при наданні послуг передачі мови згідно до 

Рекомендації G.1010 приведені в таблиці 4.1. 

Характеристики затримок і втрат при передачі мови для різних класів 

обслуговування ETSI TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol 

Harmonization Over Networks) показані в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Класи якості для послуг передачі мови ETSI TIPHON 

Характеристика Класи обслуговування 
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низьк
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Наскрізна 

одностороння затримка, мс 
< 150 < 250 < 350 <450 

Варіація затримки, мс  < 10 10-20 20-40 - 

Коефіцієнт втрат 

пакетів 
<0.5% 

0.5-

1.0% 
1-2% - 

 

 

4.1.2 Послуги передачі відео 

 

Надання послуги передачі відео на основі IP-мереж - достатньо молодий, 

хоча і дуже перспективний напрям розвитку галузі. На сьогодні для передачі відео 

немає погоджених стандартів, що регламентують якість надання таких послуг. 

Серед відео послуг виділяють дві основні категорії: 

− інтерактивне відео (наприклад, відео конференції); 

− потокове відео (наприклад, IPTV). 

Модель виміру якості відео послуг згідно Рекомендації J.241 показана на 

рис. 4.1. Тут задані чотири точки вимірів : 

- A - кодер відео; 

- B - рівень IP на стороні головної станції (IP -трафик); 

- C - рівень IP на стороні устаткування користувача (IP-трафік); 

- D - декодер відео. 

 

 

Рисунок 4.1 - Модель виміру показників якості при наданні послуг передачі 

відео 
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Традиційно в мережах IP трафік передається по методу «негарантованої 

доставки» (best effort). Мережа намагається обробити трафік, що поступає, 

якнайшвидше, але при цьому не дається гарантій відносно результату. По методу 

best effort обслуговуються переважно веб-послуги, електронна пошта, обмін 

повідомленнями, передача файлів. Також популярні додатки реального часу, 

пов'язані з передачею даних, наприклад інтерактивні ігри.  

У таблиці 4.3 наведені значення параметрів NP при передачі відео 

інформації. 

 

Таблиця 4.3 - Значення показників NP при передачі відео 
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 4.2 Огляд VoIP кодеків 

 

Під кодеками, як правило, розуміють різні математичні моделі, 

використовувані для цифрового кодування і стиснення аналогової 

аудіоінформації. Мета різних алгоритмів кодування - забезпечити баланс між 

ефективністю та якістю. 

Спочатку термін кодек був утворений від слів кодер/декодер - це пристрій, 

який виконує перетворення між аналоговим і цифровим сигналом. Тепер цей 

термін більше відноситься до понять компресія / декомпресія. 

G.711 - основний кодек PSTN. Використовується два методи 

компаундування: μlaw в Північній Америці і аlaw в усьому іншому світі. Будь-

який з них забезпечує передачу 8- бітового слова 8000 разів на секунду. Це 

вимагає передачі 64000 біт / с. Насправді G.711 є базовим кодеком, від якого були 

зроблені всі інші. G.711 вимагає мінімальні обчислювальні ресурси для своєї 

реалізації. 

G.723.1 - це кодек з малою необхідною смугою пропускання каналу 

(6.3Kbps або 5.3Kbps) і в основному використовується зі стандартом H.323. 

Використання цього кодека в продуктах вимагає ліцензії. 

G.726 - одним з вихідних кодеків із стисненням. Ця технологія відома як 

адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція (Adaptive Differential 

Pulse-Code Modulation, ADPCM), вона забезпечує різну швидкість передачі даних. 

Найчастіше використовуються швидкості 16, 24 і 32 Кбіт/с. G.726 пропонує якість 

практично таке ж, як у G.711, але використовує тільки полови ну смуги 

пропускання. Це можливо тому, що він відправляє не результат вимірювання, а 

тільки достатню інформацію для опису різниці між поточним і попереднім за 

заходами. 

G.729A - враховуючи, наскільки малу смугу пропускання використовує 

кодек G.729A, він забезпечує вражаюче якість звуку. Робить він це за рахунок 

технології ConjugateStructure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction (CS-

ACELP). G729A є запатентованим продуктом, тому його не можна 



44 

 

використовувати без ліцензії; однак він надзвичайно популярний і, відповідно, 

підтримується багатьма телефонами і системами. Щоб досягти такої значної 

ступеня стиснення, цей кодек вимагає такої ж значної потужності ЦП. 

GSM - найпопулярніший кодек Asterisk. Він не обтяжений ліцензійними 

угодами, як G.729A, і пропонує чудову продуктивність, якщо враховувати вимоги, 

які він пред'являє до ЦП. Якість отримуваного звуку, загалом, вважається нижче, 

ніж забезпечує G.729A. 

iLBC (Internet Low Bitrate Codec) забезпечує привабливе поєднання 

низького коефіцієнта використання смуги пропускання і прийнятної якості. Він 

особливо добре підходить для забезпечення доцільного якості в мережевих 

з'єднаннях з втратами. 

Speex - це кодек із змінною швидкістю передачі цифрових даних (змінним 

бітрейтом, VBR). Це означає, що він може динамічно змінювати швидкість 

передачі даних у відповідь на зміну умов мережі. Speex - абсолют але 

безкоштовний кодек, ліцензований за версією Xiph.org ліцензії BSD. Даний кодек 

може використовуватися для каналів зі швидкістю передачі даних від 2,15 до 22,4 

Кбіт / с завдяки його здатності змінювати свою швидкість передачі даних. 

 

4.3 Суб'єктивна оцінка якості при передачі мови в пакетних мережах 

 

Первинним критерієм якості аудіо- та відеоінформації є сприйняття якості 

послуги користувачем. Визначення якості послуг може базуватися як на 

суб'єктивних, так і на об'єктивних оцінках.  

Для оцінки спотворень сигналу здійснюються суб'єктивно -статистичні 

випробування (ССВ) за допомогою групи експертів. 

Суб'єктивні оцінки якості гуртуються на статистичній обробці суб'єктивних 

оцінок якості досить великого числа слухачів-експертів. Ці оцінки істотно 

залежать від віку і статі диктора, швидкості проголошення фраз та інших 

обставин. Тести при отриманні суб'єктивних оцінок проводять з імітацією 
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реальних умов, наприклад, сторонній шум, фонова мова інших людей і т. п. 

Кількісні результати цих тестів відображають усереднену якість, рівень зусиль 

слухача, розбірливість, природність звучання. 

Кожен окремий результат ССВ - випадкова подія, і для аналізу результатів 

застосовується апарат теорії ймовірностей і математичної статистики. Однак, 

навіть враховуючи ці заходи, точно повторити результати випробувань 

неможливо. 

Найбільш широко використовувана методика суб'єктивної оцінки якості 

описана в Рекомендації МСЕ Р.800 (первісна редакція відноситься до 1993 р.) і 

відома як методика MOS (Mean Opinion Score). Відповідно до неї якість мови, 

одержуване при проходженні сигналу від мовця (джерело) через систему зв'язку 

до слухача (приймач), оцінюється як арифметичне середнє від всіх оцінок, що 

виставляються експертами після прослуховування тестованого тракту передачі. 

Експертні оцінки визначаються у відповідності з наступною п'ятибальною 

шкалою: 5 - відмінно, 4 - добре, 3 - задовільнено, 2 - погано, 1 - неприйнятно. 

Оцінки 3,5 бали і вище відповідають стандартному і високому телефонному 

якістю, 3,0 - 3,5 - прийнятного якості, 2,5 - 3,0 - синтезованого звуку. Для передачі 

мови з гарною якістю доцільно орієнтуватися на значення MOS не нижче 3,5 

балів. 

Хоча методика MOS, заснована на суб'єктивних оцінках, є досить надійним 

інструментом в телефонних мережах, в ній відсутня можливість кількісно 

врахувати впливають на якість мови чинники. Зокрема, не враховуються: 

- наскрізна (end-to-end) затримка між мовцем по телефону і слухачем; 

- вплив варіації затримки (джиттера); 

- вплив втрат пакетів. 

Абсолютні значення MOS залежать від контексту тестів, на них впливають 

відмінності в рівні знання мови і т. п. 
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4.4 Об'єктивні методи оцінки якості при передачі мови в пакетних 

мережах 

 

Об'єктивні методи пропонують менш трудомісткі способи в порівнянні з 

суб'єктивними. Об'єктивні методи ґрунтуються на оцінці ступеня відзнаки 

кодованого і вихідного сигналів. 

Параметри різноманітні і для різних типів кодування можуть відрізнятися 

принципово. Незважаючи на те, що певна кореляція між об'єктивними 

показниками і суб'єктивним якістю є, однозначно судити про суб'єктивний якості 

неможливо, чим, власне, і пояснюється різний для кожного з кодеків способ 

оцінки якості. Таким чином, очевидно, що універсального об'єктивного методу 

оцінки суб'єктивного якості на даний момент не існує. 

Співвідношення сигнал / шум (SNR). Найбільш поширеною оцінкою є 

співвідношення сигнал/шум. Цей метод також називають критерієм загального 

ставлення сигнал/шум. Він враховує загальне ставлення потужності сигналу і 

шуму на всій тривалості сигналу. Однак при низької інтенсивності корисного 

сигналу на якому або відрізку він може бути замаскований іншою ділянкою 

сигналу з більшою інтенсивністю корисного сигналу, що в кінцевому підсумку 

спотворює оцінку. 

Сегментне співвідношення сигнал / шум (segSNR). Є розвитком методу 

Співвідношення сигнал/шум. У цьому випадку оцінка відношення сигнал/шум 

здійснюється на інтервалах від 15 до 20 мс, що дозволяє одержати більш точну 

оцінку в цілому за рахунок того, що нерівномірна інтенсивність сигналу не 

спотворити всієї картини в цілому. 

В 1998 р МСЕ прийняв Рекомендацію G.107, в якій був описаний підхід до 

об'єктивної оцінки якості послуг у телекомунікаціях. У його основу покладена так 

звана Е-модель, яка відкрила новий напрямок в оцінці якості послуг, пов'язане з 

вимірюванням характеристик терміналів і мереж. 

 

Таблиця 4.4 - Оцінка QoS на основі R-фактору і оцінок MOS 
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Значе

ння R - 

фактору 

Категорія якості і оцінка користувача Значен

ня оцінки 

MOS 

90 < 

100 

Найвища (відмінно) 4,34 -

4,50 

80 < 

90 

Висока (добре) 4,03 - 

4,34 

70 < 

80 

Середня (прийнятна: частина 

користувачів оцінює якість як незадовільний) 

3,60 - 

4,03 

60 < 

70 

Низька (погано: більшість користувачів 

оцінює якість як незадовільний) 

3,10 - 

3,60 

50 < 

60 

Неприйнятна (не рекомендується) 2,58 - 

3,10 

 

4.5 Психоакустичні методи оцінки якості при передачі мови в пакетних 

мережах 

 

Психоакустичні методи оцінки якості враховують особливості людського 

сприйняття звуку в цілому і мовлення зокрема. Особливість даних методів в тому, 

що оцінюється тільки суб'єктива якість сигналу за допомогою технічних і 

програмних засобів. Таким чином, строго кажучи, вони відносяться до 

об'єктивних методів, але побудовані виходячи з особливостей суб'єктивного 

сприйняття звуку людиною. 

У міру розвитку способів усунення надмірності звукових сигналів 

оцінювати якість об'єктивними параметрами ставало неможливим, а суб'єктивно-

статистичні випробування залишалися (і залишаються) вельми трудомісткими. 

Усунення надмірності гуртувалося на особливостях сприйняття звуку й мови 

людиною, що послужило приводом для застосування знань про ці особливості 

вже в методах оцінки якості. 
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Завдання будь-якого методу оцінки якості мовного сигналу в тому, щоб 

досягти високого ступеня кореляції з суб'єктивно-статистичними 

випробуваннями, які досі залишається найбільш точною оцінкою якості мови. 

Більшість методів засноване на порівнянні оригінального і кодованого 

сигналів за допомогою деякої психоакустичної моделі. Оцінюється ступінь 

помітності спотворень в кодованому сигналі для людини. Психоакустична модель 

це модель, яка перетворює звуковий сигнал в його внутрішнє подання з погляду 

слухового апарату людини, яке і порівнюється з внутрішнім поданням 

початкового сигналу. 

Найбільш поширеними є зважене спотворення спектру (WSS) і оцінка 

PESQ, визначена в рекомендації МСЕ-Т P.862. 

 

 

4.6 Метод оцінки якості надання послуг VoIP з використанням штучної 

нейронної мережі 

4.6.1 Архітектура штучної нейронної мережі для оцінки якості надання 

послуг VoIP 

 

Нейронні мережі можна розглядати як сучасні обчислювальні системи, які 

перетворюють інформацію в певній мірі за образом процесів, що відбуваються в 

мозку людини. Оброблювана інформація має чисельний характер, що дозволяє 

використовувати нейронну мережу, наприклад, в якості моделі об'єкта з 

абсолютно невідомими характеристиками. Інші типові додатки нейронних мереж 

охоплюють задачі розпізнавання, класифікації, аналізу та стиснення образів. 

Щоб домогтися високої продуктивності, нейронні мережі використовують 

для зберігання інформації безліч взаємозв'язків між елементарними осередками 

обчислень - нейронами. Для отримання необхідної структури взаємозв'язків 

нейронів, у нейронної мережі застосовується процедура, звана алгоритмом 
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навчання. Таким чином, схожість штучної нейронної мережі з людським мозком 

полягає в тому, що: 

- Знання надходять в нейронну мережу з навколишнього середовища і 

використовуються в процесі навчання. 

- Для накопичення знань застосовуються зв'язки між нейронами, звані 

синаптичними. 

Використання нейронних мереж забезпечує наступні переваги: 

- Не лінійність. Нейронні мережі дозволяють отримати нелінійну залежність 

вихідного сигналу від вхідного. 

- Адаптивність.  

- Відмовостійкість.  

- Одноманітність аналізу і проектування.  

Наведені вище особливості та переваги штучних нейронних мереж 

дозволяють використовувати їх для оцінки якості надання послуг VoIP. 

Існує безліч моделей штучних нейронних мереж.  

Мережі прямого поширення - всі зв'язки спрямовані строго від вхідних 

нейронів до вихідних. До таких мереж відносяться, наприклад: найпростіший 

персептрон (розроблений Розенблаттом) та багатошаровий персептрон. Нейронна 

мережа прямого поширення містить вхідний шар, приховані шари та вихідний 

шар. 

Рекурентні нейронні мережі - сигнал з вихідних нейронів або нейронів 

прихованого шару частково передається назад на входи нейронів вхідного 

прошарку. 

Радіально базисні функції - вид нейронної мережі, що має прихований шар з 

радіальних елементів і вихідний шар з лінійних елементів. Мережі цього типу 

досить компактні і швидко навчаються. Запропоновано в роботах Broomhead і 

Лоу (1988) і Муді і Дарькін (1989). Радіально базисна мережа володіє наступними 

особливостями: один прихований шар, тільки нейрони прихованого шару мають 

нелінійну активаційну функцію і синаптичні ваги вхідного і прихованого шарів 

дорівнюють одиниці. 
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Самоорганізуючі карти або Мережі Кохонена - такий клас мереж, як 

правило, навчається без учителя і успішно застосовується в задачах 

розпізнавання. Мережі такого класу здатні виявляти новизну у вхідних даних: 

якщо після навчання мережа зустрінеться з набором даних, несхожим ні на один з 

відомих зразків, то вона не зможе класифікувати такий набір і тим самим виявить 

його новизну. Мережа Кохонена має всього два прошарки: вхідний і вихідний, 

складений з радіальних елементів. 

 

Вхідний рівень
Прихований 

рівень
Вихідний рівень

Codec

Latency

Delay

Jitter

Packet loss

 

Рисунок 4.4 – Архітектура штучної нейронної мережі 

 

У прогнозуванні найчастіше використовуються методи нейронної мережі 

прямого поширення. Тому для вирішення поставленого завдання 

використовувалася штучна нейронна мережа прямого поширення. 

Докладно архітектура ШНМ для оцінки якості VoIP показана на рис. 4.4. 

ШНМ складається з п'яти вхідних нейронів (latency, packet loss, jitter, delay, 

and codec), трьох вузлів прихованого шару і вихідного нейрона. 

Нейронна мережа реалізована на мові програмування С++, з використанням 

пакету Microsoft Visual Studio 2013. Цей продукт компанії Microsoft включає 
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інтегроване середовище розробки програмного забезпечення і ряд інших 

інструментальних засобів. 

Лістинг основних програмних блоків наведено в додатку А. 

 

 

4.6.2 Проведення експериментальних досліджень 

 

Експеримент складається з двох частин. 

Частина 1: Навчання ШНМ моделі з використанням голосової бази даних 

спотворених звукових сигналів. 

Частина 2: Тестування розробленої моделі ШНМ і з'ясування її здатності 

передбачати показник MOS. 

 

Internet

Клієнт 1
Клієнт 4

Клієнт 2 Клієнт 3

Сервер 

VoIP
Сервер 

WANemSwitch

 

Рисунок 4.5 – Схема експериментальної мережі 

 

В експериментальних дослідженнях були використані зразки мови, доступні 

з МСЕ-Т. 
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Для спотворення цих зразків була побудована мережа. Схема цієї мережі 

показана на рис. 4.5. 

Мережа складається з чотирьох клієнтських ПЕОМ (два ПЕОМ з 

попередньо встановленим Windows 7, та два з операційною системою Linux), 

одного VoIP серверу і одного серверу WANem.  

На сервер VoIP (OpenBSD) встановлювалися додатки Asterisk. Це рішення 

комп'ютерної телефонії (в тому числі, VoIP) з відкритим вихідним кодом від 

компанії Digium.  

На клієнтських ПЕОМ встановлювалися софтфони Zopier v.3.9. 

В експериментальній мережі присутній емулятор глобальної мережі WAN 

(Wide Area Network Emulator). Він дозволяє емалювати велику кількість 

характеристик глобальній мережі, у тому числі джиттер, затримки, втрату пакетів, 

розриви з'єднань і ряд інших характеристик.  

Розробляється і підтримується в Performance Engineering Research Centre, 

TATA Consultancy Services, в Мумбаї (Індія). Розповсюджується з відкритим 

вихідним кодом за ліцензією GPL. 

Підтримує такі характеристики трафіку: 

- Затримка поширення сигналу; 

- Втрата пакетів; 

- Пошкодження пакетів; 

- Втрату з'єднання; 

- Зміна порядку проходження пакетів; 

- Джиттер; 

- Та багато інших. 

Управління проводиться через WANEM веб-інтерфейс. 

Хід експерименту: 

- Включаються всі клієнтські ЕОМ, серверні ЕОМ, мережевий комутатор; 

- Всі комп'ютери перевіряються на логічний зв'язок використовуючи 

програму Ping; 

- Запускається сервер Asterisk VoIP; 
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- На клієнтських ПЕОМ запускаються Zopier софтфони. Zopier клієнти 

підключаються до Asterisk сервера, використовуючи ім'я користувача та пароль; 

- Два клієнти Zopier зв'язувалися між собою допомогою відповідного 

телефонного номера. 

- Після підтвердження з'єднання мережевий маршрут змінювався для 

проходження через сервер WANem. 

- Змінений маршрут перевірявся, використовуючи програму Ping; 

- Сервер WANem імітував втрату 1% пакетів; 

- Спотворені зразки голосу записувалися; 

- Так само імітувалась мережа з втратою 2%, 3%... 10% пакетів. 

Випадково відібрані спотворені зразки голосу використовувалися для 

навчання ШНМ(додаток А). 

Джерело вибірки і відповідні деградовані записані сигнали оброблялися, 

використовуючи алгоритм PESQ і розроблене програмне забезпечення для 

визначення показника МОS деградованих зразків. 

Для візуалізації результатів будувалися графіки значень PESQ МОS і 

значень ШНМ МОS. 

 

4.6.3 Аналіз результатів експериментальних досліджень 

 

При проведенні експерименту, ШНМ тестувалася з використанням різних 

кодеків і різних значень втрати пакетів. На рисунку 4.6 показаний графік значень 

MOS, отриманих з використанням алгоритму PESQ і ШНМ для кодеку alaw. 

Графік показує, що якість voip неухильно погіршується зі зростанням 

втрати пакетів. На рисунку 4.7 наведені дані для кодеку GSM. 

Таким чином в бакалаврській роботі розроблено та реалізовано метод 

розрахунку MOS, використовуючи штучні нейронні мережі. Основна перевага 

даного методу полягає в тому, що значення MOS обчислюється без використання 

оригінального мовного сигналу. 
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Показано, що значення MOS може бути розраховане за допомогою відомих 

мережевих параметрів.  

 

 

 

Рисунок 4.6 - Результати експерименту при використанні кодеку alaw 
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Рисунок 4.7 - Результати експерименту при використанні кодеку GSM 

 

 

 

Рисунок 4.8 - Результати експерименту при використанні кодеку Speex 
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Рисунок 4.9 - Результати експерименту при використанні кодеку ulaw 

У ході експериментальних досліджень були обчислені значення MOS для 

різної кількості втрат пакетів, зберігаючи інші параметри, такі як затримки, 

джиттер постійними. Надалі ці параметри можуть бути використані для 

поліпшення точності. Так само в експериментах використовувався тільки Session 

Initiation Protocol (SIP). 

Результати експерименту показують, що значення показника MOS отримані 

за допомогою відомого алгоритму PESQ і ШНМ досить корельовані. 

Середньоквадратична помилка (Mean Square Error) становить 0.000462. Це 

говорить про те, що розроблений метод можна використовувати для розрахунку 

MOS. 



 

 

ВИСНОВКИ  

 

В бакалаврській роботі отримані наступні головні теоретичні та науково-

практичні результати: 

4. Проведено аналіз суб'єктивних та об'єктивних методів передачі мови в 

пакетних мережах.  

5. Запропоновано метод розрахунку показника MOS, використовуючи 

штучні нейронні мережі. Метод дозволяє об'єктивно оцінити якість мови, 

переданої по IP- мережах. 

6. Показано що значення MOS може бути розраховане за допомогою 

відомих мережевих параметрів(затримка, джитер, втрати пакетів та інших) без 

використання оригінального мовного сигналу. 

7. Розроблено програмне забезпечення та проведені дослідження 

запропонованого методу. Результати експерименту показують, що 

середньоквадратична помилка (Mean Square Error) показника MOS отримана за 

допомогою ШНМ становить 0.000462. Це говорить про те, що розроблений метод 

придатний для розрахунку MOS. 
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