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Об’єкт дослідження – процес покращення доступу до відео контенту. 

Мета роботи –покращення доступу до відео контенту за допомогою 

використання сучасних технологій. 

Предмет дослідження – методи покращення доступу до відео контенту. 

Метод дослідження – аналітичний з використанням комп’ютерних 

технологій. 

У бакалаврській роботі проведено дослідження сучасних технологій 

доставки відео контенту та перспектив їх розвитку. Проведені дослідження 

дозволяють зробити висновки, що до сучасних умов найбільш пристосовані 

мережі передачі даних WiMAX і LTE, однак потенційна ємність мереж LTE, за 

рахунок більшої швидкості в низхідному напрямку, говорить про її переваги. 

Також розглядається передача відео потоків в безпроводовій мережі, в тому 

числі, за наявності фонового веб-трафіку, і досліджується робота двох алгоритмів, 

що використовують різні підходи при виборі розподільчої здатності (якості) відео 

контенту. 
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ВСТУП 

 

Починаючи з впровадження перших комерційних продуктів в Інтернеті в 

1995 році, спостерігається бурхливе зростання послуг з передачі мультимедійних 

даних. Основну частку ресурсів при передачі займають потокові дані. Перевага 

потокової передачі даних полягає в тому, що аудіо та відео матеріали наочно 

представляють інформацію в легко сприйманому вигляді. Це, в свою чергу, 

ефективно в рекламі, торгівлі, навчанні та інструктуванні. Для компаній це 

означає збільшення ефективності, більшу рентабельність і менші витрати на 

доставку інформації. Традиційний спосіб доставки файлів з мережі за допомогою 

завантаження недостатньо зручний для аудіо - та відео навіть з урахуванням того, 

що клієнтські з'єднання стають швидше. Часто швидкості передачі недостатні для 

завантаження відеофайлів, розмір яких складає десятки мегабайт. Рішення 

проблеми великих файлів існує ось уже кілька років : технологія передачі 

потокових даних. За допомогою потокового мультимедіа - плеєра, наприклад 

QuickTime компанії Apple, Media Player компанії Microsoft або RealPlayer 

компанії RealNetworks, можливо відтворити відео-та / або аудіо дані через кілька 

секунд після надходження перших бітів потоку на комп'ютер. 

На сьогоднішній день щомісячне збільшення обсягів даної послуги 

обчислюється мільйонами годин відтворення і сотнями тисяч нових медіа - 

серверів. Крім того, це послугою регулярно користуються більше 250 мільйонів 

зареєстрованих абонентів, яке поповнюється щодня більше ніж на 200 000 

користувачів. 

Це стрімке збільшення визначило нову складну задачу з підтримання якості 

обслуговування. На сьогоднішній день терміном " потокове відео " визначають 

технології стиснення і буферизації даних для передачі відео в реальному часі 

через мережі зв'язку. В останні роки спостерігається розвиток і бурхливе 

зростання без проводових технологій широкосмугового доступу, які є серйозною 

альтернативою стільниковим системам зв'язку. 

Це стрімке збільшення визначило нову складну задачу з підтримання якості 

обслуговування при трансляції відео. 

Основним недоліком передачі відео по безпроводових мережах є відсутність 

достатньої синхронізації між оригінальною послідовністю і декодуванням на 

приймальній стороні копією. Через агресивне середовища передачі пакети даних 

можуть зазнавати серйозні спотворення або, взагалі, губитися. На сьогоднішній 



 

 

день не існує стандартних підходів до визначення впливу комплексу помилок на 

якість передачі наданих сервісів. 

Зазначені проблеми у поєднання з комерційним успіхом, змушують 

проводити дослідження, спрямовані на ефективне, стабільне  кодування і 

передачу відео по нестабільним мереж до яких відносяться зокрема безпроводові 

технології широкосмугового доступу. 

Таким чином, тема бакалаврської роботи, присвячена дослідженню 

технологій покращення доступу до відеоконтенту, є актуальною. 
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1 МЕТОДИ ПЕРЕДАЧІ ПОТОКОВОГО ВІДЕО У СУЧАСНИХ 

МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

1.1 Характеристика потокового відео 

 

Потоковий трафік - тип трафіку, для якого характерний перегляд і (або) 

прослуховування інформації по мірі її надходження в користувальницьке 

(кінцеве) обладнання. Основну частину потокового трафіку становить потокове 

відео - та аудіо мовлення. 

Відео потік - термін, використовуваний при передачі відео в режимі 

реального часу. Основною особливістю потокового відео є те, що при його 

передачі користувач не повинен чекати повного завантаження файлу для 

перегляду. Відео транслюється безперервним потоком у вигляді послідовності 

стислих пакетів в спеціальному форматі, і не вимагає повного завантаження 

файлу, що містить відеодані. Перегляд починається в момент достатньої 

буферизації даних, забезпечуючи при цьому рівномірне відображення даних. В 

деякій мірі відеопотік аналогічний традиційному телемовленню з безперервним 

отриманням і відображенням відеокадрів. Для порівняння, при перегляді відео в 

стандарті DVD необхідно повне завантаження відео файлу. 

 

 

Рисунок 1.1 - Архітектура системи трансляції потокового відео 
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Існують два способи передачі потокового відео - послідовний ( progressive 

streaming ) і в реальному часі (Real - time streaming ). При передачі послідовним 

способом якість зображення завжди краще, так як відео відтворюється з носія 

інформації, на який попередньо здійснюється запис. Недоліком послідовного 

способу передачі є неможливість перегляду за епізодами і можливість 

переповнення носія інформації на приймальній стороні. Тому послідовна 

передача відео використовується тільки для коротких кліпів. 

Для передачі відео в реальному часі потрібен спеціальний потоковий сервер 

(streaming server ). Відео файл зберігається на цьому сервері, і не зберігається на 

стороні клієнта. Передачу відео в реальному часі зручно використовувати для 

трансляції файлів великої довжини. 

Система трансляції потокового відео має чотири основні підсистеми (рис. 

1.1): 

1. Пристрій кодування, який стискає відеопотік і завантажує його потім на 

медіа - сервер. Для досягнення найбільшої ефективності, вихідне відео має бути 

стиснуте перед передачею. Механізми стиснення відео можна розділити на дві 

категорії - масштабоване і не масштабоване кодування. При зміні пропускної 

здатності мережі доцільне використання масштабованого кодування; 

2. Медіа - сервер, який зберігає стиснений мультимедіа потік і передає його 

користувачеві за запитом. Цей сервер грає ключову роль у передачі потокового 

відео. Медіа - сервери зобов'язані вміти обробляти мультимедійні дані в 

обмежений час і підтримувати інтерактивний контроль ( пауза, перемотування ). 

Завданням медіа - сервера є взаємодія з транспортною мережею при відправці 

пакетів в потрібний час. Оскільки основне завдання ефективної і стійкої передачі 

виконує пристрій кодування, якій не може адоптивно реагувати на мінливі умови 

каналу, цю задачу виконує медіа - сервер. Зазвичай він складається з трьох 

компонентів механізму трансляції ( наприклад транспортні протоколи ), 

операційної системи та системи зберігання; 

3. Транспортна мережа, яка транслює пакети від медіа - сервера до 

клієнтського пристрою за допомогою спеціально розроблених і стандартизованих 

протоколів. Протоколи забезпечують такі послуги зв'язку, як мережева адресація, 

транспортування і контроль за сеансом зв'язку. Згідно з їх функціональними 

можливостями, протоколи класифікуються на три категорії: 

 протокол мережевого рівня,  

 транспортний протокол, 
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 протокол контролю за сеансом зв'язку; 

4. Клієнтський додаток, який декодує і відтворює мультимедіа потік і 

володіє засобами контролю і управління. Крім того можлива наявність механізму 

синхронізація аудіо і відео, що відрізняє потокові мультимедійні додатки від 

інших традиційних додатків. Клієнт потокового відео зазвичай використовує 

методи виявлення та приховування помилок, щоб зменшити вплив втрачених 

пакетів на загальну якість. 

Для стабільної роботи ці компоненти повинні бути спроектовані і 

оптимально узгоджені. 

Об’єм потокового трафіку зростає, незважаючи на наявність 

дестабілізуючих факторів при передачі відеопотоку по мережі, таких, як зміна 

пропускної здатності (наявність вузьких каналів), затримки і втрати пакетів. Ці 

фактори можуть серйозно впливати на якість потокового відео, оскільки стислі 

дані дуже чутливі до цих помилок. 

Потокове мовлення вимагає стабільного з'єднання. Оскільки деякі мережі 

зв'язку не можуть забезпечити пряму передачу даних між відправником та 

одержувачем, потік може обриватися або припинятися на якийсь час. 

Оскільки вміст відеопотоку надзвичайно чутливий до доступної пропускної 

здатності і QoS, якість відтворення, з точки зору глядача, тісно пов'язане з такими 

характеристиками мережі, як продуктивність, варіація затримки і кількість 

втрачених пакетів. 

З появою мобільних клієнтських пристроїв, які передбачають передавання 

по безпроводових мережах, успішна передача потокового відео означає: 

1) безперервне надання послуг навіть за умовою руху користувача; 

2) адаптування характеристик переданого відео згідно особливостям 

(характеристикам) мережі зв'язку [1, 3]. 

Успішне просування потокового відео стало можливим, зокрема, завдяки 

стандарту MPEG-2, розробленим більше 15 років тому і широко 

використовуваним в даний час, але морально застарілому. На даний момент 

використовуються більш досконалі стандарти відеокодування, такі як, наприклад 

H.264/AVC. На підставі аналізу ринку апаратних розробок в області 

відеокодування і напрямів наукових досліджень можна зробити висновок, що 

стандарт H.264/AVC займе лідируюче положення серед форматів стиснення відео 

найближчим часом. 
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1.2 Характеристика стандарту кодування відео Н.264 

 

Новітній стандарт стиснення відео зображення H.264 (відомий також під 

назвою MPEG-4 Part 10/AVC, останні букви якого означають «передове 

кодування відеосигналів») стане в найближчі роки найбільш затребуваним відео 

стандартом. 

H.264 - це відкритий ліцензований стандарт з підтримкою найефективніших 

на сьогоднішній день технологій стиснення відеозображення. Кодер H.264 без 

шкоди для якості зображення може знижувати розмір файлу цифрового відео 

більш ніж на 80 % порівняно з форматом Motion JPEG і на 50 % - порівняно зі 

стандартом MPEG- 4 Part 2. Що означає набагато менші вимоги до смуги 

пропускання для передачі та обсягів пам'яті для зберігання відеофайлу. Або ж, з 

іншого боку, можливість отримання набагато кращої якості відеозображення при 

тій же швидкості передачі даних. 

H.264 вже з'явився в таких нових електронних пристроях, як мобільні 

телефони та цифрові відеоплеєри, і відразу завоював визнання з боку кінцевих 

користувачів. Провайдери різних послуг, такі як он-лайн сховища відеоматеріалів 

та телекомунікаційні компанії також почали використання H.264. 

H.264 є результатом спільного проекту групи експертів з кодування відео 

ITU -T і групи експертів з питань кінотехніки ISO / IEC (MPEG ). ITU -T 

проводить координацію телекомунікаційних стандартів від імені Міжнародного 

телекомунікаційного союзу. ISO розшифровується як Міжнародна організація по 

стандартизації, а IEC - Міжнародна електротехнічна комісія, яка здійснює нагляд 

за всіма електротехнічними, електронними та супутніми їм технологіями. Назва 

H.264 використовується з боку ITU -T, в той час як ISO/IEC дали стандарту назву 

MPEG- 4 Part 10/AVC, оскільки він являє собою новий елемент у їх пакеті MPEG-

4. У пакет MPEG-4, наприклад, входить і MPEG-4 Part 2 - стандарт, 

застосовуваний у відеокодерів і мережевих камерах на базі IP -систем. 

H.264, розроблений для виправлення деяких недоліків в попередніх 

стандартах стиснення відеозображень, досягає своїх цілей завдяки : 

 поліпшень, що дозволяє знизити швидкість передачі даних в середньому 

на 50 %, і що пропонують таку якість нерухомого відеозображення, яка може бути 

порівняна з будь-яким іншим відео стандартом; 
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 стійкості до помилок, яка дозволяє відтворювати зображення незважаючи 

на помилки при передачі даних по різних мережах; 

 низькому рівню затримки і отриманню кращої якості при більш високому 

рівні затримки; 

 простій структурі синтаксису, яка спрощує впровадження стандарту; 

 декодуванню на основі точного збігу, при якому визначається точна 

кількість числових розрахунків, вироблених кодером і декодером, що дозволяє 

уникнути появи помилок, які накопичуються. 

H.264 також має гнучкість, яка дозволяє застосовувати його для вирішення 

різних завдань із самими різними вимогами до швидкості передачі даних. 

Наприклад, в області розважального відео (телетрансляції, DVD, супутникове та 

кабельне телебачення). H.264 здатний забезпечити швидкість від 1 до 10 мегабіт в 

секунду з високим рівнем затримки, у той час як для телекомунікаційних послуг 

H.264 може запропонувати швидкість передачі даних менше 1 мегабіта на 

секунду з низьким рівнем затримки. 

Стиснення відеозображення - це скорочення і видалення надлишкових 

відеоданих з метою оптимізації зберігання і передачі файлів цифрового відео. 

У ході цього процесу вихідний відеосигнал обробляється за допомогою 

алгоритму для створення стисненого файлу, готового до передачі та зберігання. 

Для відтворення стисненого файлу застосовується інверсний алгоритм, який 

фактично дає те ж саме відеозображення, що й оригінальне джерело відеосигналу. 

Час, необхідний для стиснення, відправки, розпакування і відображення файлу, 

називається затримкою. При однаковій обчислювальній потужності - чим 

складніший алгоритм стиснення, тим вища затримка. 

Спільна робота пари алгоритмів називається відеокодеком (кодер /декодер). 

Відеокодеки, які застосовують різні стандарти, як правило, несумісні один з 

одним, тому відеодані, стислі з використанням одного стандарту, не можна 

розпакувати із застосуванням іншого стандарту. Наприклад, декодер MPEG-4 Part 

2 не працюватиме з кодером H.264. Причиною тому є той факт, що один алгоритм 

не може коректно декодувати результат, отриманий за допомогою роботи іншого 

алгоритму, однак є можливість оснастити безліччю різних алгоритмів програмне 

або апаратне забезпечення, щоб воно могло проводити стиснення різних 

форматів. 
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У різних стандартах стиснення відеозображення застосовуються різні 

методи скорочення розміру даних, і, таким чином, результати відрізняються за 

швидкістю передачі даних, якістю і рівнем затримки. 

Результати стиснення можуть відрізнятися і у кодерів, що використовують 

один і той же стандарт, оскільки розробник кодера вільний вибирати, які саме 

набори засобів, визначених стандартом, в ньому задіяти. До тих пір поки 

результат на виході кодера відповідає формату і декодеру стандарту, можливі 

різні методи його реалізації. Це вигідно, оскільки різні методи реалізації мають 

різні цілі і різний бюджет. Професійні програмні кодери для роботи з оптичними 

носіями не в режимі реального часу повинні мати можливість забезпечувати 

краще кодоване відео зображення в порівнянні з апаратними кодерами для 

проведення відео конференції в режимі реального часу, які вбудованимі в 

портативні пристрої. 

Таким чином, певний стандарт не може гарантувати певну швидкість 

передачі даних або її якість. Більше того, функціонування одного стандарту не 

можна коректно порівнювати з іншими стандартами або навіть з різними 

методами реалізації цього ж стандарту без попереднього визначення конкретного 

способу реалізації. 

Декодер, на відміну від кодера, повинен реалізовувати в собі всі необхідні 

елементи стандарту з тим, щоб декодувати відповідний потік бітів. Тому стандарт 

чітко вказує, як саме алгоритм розпакування повинен відновлювати кожен біт 

стисненого відео зображення. 

I - кадри, P- кадри і B- кадри. 

I - кадр (або вступний кадр) - це ізольований кадр, який може декодуватися 

незалежним чином без прив'язки до будь-яких інших зображень. Перше 

зображення в відео послідовності завжди є I - кадром. I - кадри необхідні як 

початкові точки для нових переглядів або точки повторної синхронізації в разі 

порушення переданого потоку бітів. I - кадри можна використовувати для 

реалізації функцій перемотування вперед, назад і інших функцій довільного 

доступу. Кодер автоматично вставляє I - кадри через рівні проміжки часу або на 

вимогу в разі, коли очікується приєднання нових клієнтів до перегляду потоку. 

Недоліком I - кадрів є надмірна кількість складових їх біт, але, з іншого боку, 

вони і не створюють великої кількості спотворень. 

P - кадр, який розшифровується як проміжний кадр передбачуваного 

характеру, містить посилання для свого кодування на частини попередніх I - 
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кадрів і/або P - кадрів. P - кадри, як правило, вимагають меншої кількості біт, ніж 

I - кадри, але мають недолік в тому плані, що вони дуже уразливі відносно до 

помилок передачі.  

B - кадр (або проміжний кадр двонаправленого передбачення ) - це кадр, що 

містить в собі посилання і на попередній, і на подальший посилальні кадри. Коли 

відео декодер відновлює відео зображення за допомогою по кадрового 

декодування потоку біт, процес декодування завжди повинен починатися з I - 

кадру. При використанні P- кадрів і B- кадрів вони повинні декодуватися разом з 

посилальними кадрами. 

У базовому профілі H.264 використовуються тільки I - і P- кадри. Профіль 

ідеально підходить для мережевих камер і відеокодеків через свій низький рівень 

затримки, що досягається за рахунок відсутності B - кадрів. 

 

1.3 Основні протоколи передачі потокового відео 

 

Завдяки підвищеній компресії, новітній стандарт відео кодування 

H.264/AVC дозволяє транслювати відео в низько швидкісних мережах без 

помітного погіршення якості, що дозволяє використовувати цей стандарт для 

відео додатків в безпроводових мережах [2]. 

Цілком зручним середовищем для передачі потокового відео є IP - мережі, 

завдяки вимогам до затримки і швидкості передачі даних [1]. Як правило, 

стандартна IP мережа не залежить від способу реалізації фізичного та канального 

рівнів і може працювати з їх різними протоколами. Тому ці рівні не 

обговорюються. 

На мережевому рівні IP- мережі використовують Інтернет - протокол IP (від 

англ. Internet Protocol ) [4]. Заголовок IP - пакета має розмір 20 байтів і захищений 

контрольною сумою. Корисна інформації при цьому залишається не захищеною. 

Максимальний розмір IP - пакета дорівнює 64 кБ, але цей розмір рідко 

використовується, оскільки максимальний розмір пакета мережі MTU (від англ. 

Maximum Transfer Unit ) обмежений. 

На транспортному рівні відеодані зазвичай передаються по транспортному 

протоколу UDP (від англ. User Datagram Protocol ) [4], який, на відміну від 

протоколу TCP (від англ. Transmission Control Protocol ) [4], не гарантує успішної 

доставки пакетів. Тим не менш, він широко застосовується для передачі 

потокового відео та в відеотелефонії, внаслідок малої затримки при передачі. 
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Зазвичай, виявлення помилки при передачі по UDP виконується підрахунком 

контрольної суми. 

На рівні додатків передача потокового відео забезпечується наступними 

основними протоколами [4]: 

 протокол передачі в режимі реального часу RTP ( від англ. Real - Time 

Transport Protocol ) - пакетно - орієнтований транспортний протокол доставки 

даних в режимі реального часу, включаючи відео та звук. 

 протокол управління в режимі реального часу RTCP (від англ. Real - Time 

Control Protocol ) - протокол управління, створений для спільної роботи з RTP, він 

допомагає здійснювати синхронізацію відео і звуку, забезпечувати якість 

обслуговування ( QoS). 

 протокол потокової передачі в режимі реального часу RTSP (від англ. 

Real - Time Streaming Protocol ) - протокол управління для ініціалізації та 

напрямків потокових даних від відеосервера, який реалізує можливості 

«віддаленого управління». 

 

Рисунок 1.2 - Фізична та протокольна структура трансляції потокового відео на 

прикладі безпроводової мережі WiMAX 

 

 протокол резервування ресурсів RSVP (від англ. Resource Reservation 

Protocol) - протокол встановлення і підтримки необхідного рівня якості 
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обслуговування (QoS), що забезпечує наявність відповідних мережевих ресурсів 

(наприклад, достатньої смуги пропускання).  

На рис. 1.2 представлена фізична і протокольна структура трансляції відео 

по безпроводовій мережі в контексті моделі OSI [1]. 

 

 

 

1.4 Інкапсуляція Н.264 в RTP пакети  

 

Для зручності використання в різних додатках і різноманітних мережах 

кодек Н.264 розділений на рівні кодування відео VCL (від англ. Video Coding 

Layer) і мережевої абстракції NAL (від англ. Network Adaptation Layer). 

Інкапсуляція в різні транспортні протоколи та формати медіафайлів 

відбувається за допомогою модулів NALU (від англ. NAL Unit). 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Інкапсуляція відеоданих в стек протоколів 
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Інкапсуляція NALU для різних транспортних мереж таких як Н.320 [2], 

систем MPEG -TS [2] і RTP / IP [3] знаходиться поза області стандартизації 

H.264/AVC. При цьому всі форми пакетування NALU Н.264 називають схемою з 

"простим пакетуванням ", при якому один NALU поміщається в один пакет RTP 

[5]. Правила пакетування для цього способу дійсно прості - NALU (включаючи 

його заголовок, який також служить заголовком корисних даних) поміщається в 

RTP пакет, параметри заголовка визначаються згідно специфікації, і далі пакет 

RTP відправляється на транспортний рівень UDP. На рис. 1.3 представлена 

структура стека протоколів при передачі мультимедіа потоком. 

Використання ієрархічного кодування дозволяє забезпечити 

розповсюдження відеоінформації в складних мережах з різною пропускною 

здатністю окремих сегментів. В ідеалі, VCL не повинен виробляти NALU, 

розміром більше розміру MTU, тим самим уникаючи фрагментації на IP рівні. Це 

легко досягається шляхом використання слайсів. Однак, оскільки NALU менше 64 

кБ, IP - рівень виконує фрагментацію і рекомбінацію фрагментованих пакетів. 

 

1.5 Особливості трансляції потокового відео по мережах 

широкосмугового безпроводового доступу 

 

Застосування більш досконалих методів кодування не дозволяє повною 

мірою уникнути появи характерних спотворень відео при трансляції додатків в 

реальному часі. Як правило, в провідних мережах, в яких смуга пропускання є 

достатньою, канал передачі має дуже низьку ймовірність появи помилкових бітів. 

Однак, передача даних по безпроводовому каналу має ряд особливостей, 

внаслідок непередбачуваності умов передачі. 

На кожному рівні моделі OSI використовуються певні механізми захисту від 

помилок. На рівні додатків (тобто в кодеку) ці механізми визначають якість відео 

послідовності при декодуванні. У ранніх стандартах кодування, таких як Н.261, 

Н.263, MPEG - 1 Part 2 та MPEG - 2 Part 2 були застосовані різні форми 

сегментації кадру (слайс, блок). Причому при декодуванні спотвореного 

відеосигналу важливо враховувати властивості певного декодера. Відповідно [5] 

не всі декодери стандарту MPEG обробляють потік з помилками якісно. Деякі 

декодери здатні обробляти помилки з великою ймовірністю. Інші декодери не 

можуть декодувати потік з великою кількістю помилок, але потік з невеликою 

кількістю помилок декодують з гарною якістю. Існують декодери, які декодують 
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потік з помилками досить неякісно, незалежно від помилок і в цілому не 

підходять для роботи з таким типом потоку. У більш пізніх версіях кодеків, таких 

як Н.263, MPEG - 4 Part 2 вже використовувалося поділ даних (DP), що є 

ефективним способом збільшення стійкості до помилок. На даний момент в 

стандарт H.264/AVC додані такі механізми захисту від помилок як набір 

параметрів ( SPS, PPS ), FMO та ін. [7]. На канальному рівні використовується 

зміна розміру пакета для зменшення втрат, диференційоване обслуговування та 

ін.. На фізичному рівні використовується нерівна захист від помилок [6]. 

Виникаючі при передачі по безпроводових мережах бітові помилки можуть 

по різному впливати на якість декодованого відео [8] : 

 Бітова помилка в різних частинах бітового потоку. Оскільки механізм 

стиснення MPEG - 4 використовує видалення надлишковості у 

відеопослідовності, відносно низький рівень бітових помилок може суттєво може 

вплинути на якість декодованого відео. Кількість бітових помилок вище 

допустимого може істотно зменшити якість. 

 Бітова помилка в заголовку відео послідовності. Заголовок відео 

послідовності включає в себе важливу інформацію, таку як роздільна здатність 

кадру, число кадрів, і таблицю квантизації. 

 Бітова помилка в заголовку зображення. При помилці в заголовку декодер 

може не розпізнати початок кадру. У гіршому випадку кадр буде втрачено. В 

інших випадках, при тимчасовому передбаченні, можуть виникнути серйозні 

погіршення якості. 

 Бітова помилка в групі кадрів GOP. Помилка в GOP або в його заголовку 

не є суттєвою для правильного декодування відео. 

 Бітова помилка в коефіцієнтах DCT. Якщо спотворюється частина 

коефіцієнтів DCT, то це може призвести до "неправильного декодування" кодів 

змінної довжини VLC (від англ. Variable - Length Coding ) [9]. 

Оскільки кодеки обробляють інформацію по блоках, то мінімальною 

одиницею спотворення відео потоку при впливі одиночної помилки є блок (4x4 

або 16x16 залежно від кодування). Наступною областю поширення помилки є 

макроблок і слайс. Таким чином, одиночна помилка при передачі може викликати 

поширення помилки не тільки в актуальному макроблоку, але і в слайсах і далі в 

кадрі. Менший розмір слайса при кодуванні істотно підвищує якість зображення 

при втраті пакетів. 

Існує три можливих джерела поширення помилки [6] : 
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 Просторове передбачення: відновлений при декодуванні макроблок, у 

якого сусідні макроблоки спотворені, також буде спотворений. 

 Тимчасове передбачення: якщо кадр спотворюється, то наступні кадри, 

які використовують спотворений кадр як вихідний, також будуть спотворені. 

 Ентропійне кодування: оскільки використовуються коди VLC, помилка в 

ключовому коді може впливати на наступні коди, якщо межі ключового коду 

визначені неправильно. Таки чином порушується синхронізація наступних кодів, 

що тягне за собою нездатність декодера розрізнити ключові коди [7]. 

Використання VLC призводить до разсинхронизації декодованої інформації, 

приводячи до того, що частина інформації до наступного коду стає не 

декодованою. У деяких випадках навіть після відновлення синхронізації 

декодований сигнал не може бути коректно використаний, оскільки втрачена 

додаткова інформація про спосіб її використання, наприклад тип кадру або 

вектора руху. 

Спотворення, що виникають в результаті впливу помилок при передачі і 

подальшому декодуванні, визначаються наступними термінами: 

 блочність зображення (англ. tiling), 

 нечіткість (англ. blurring), 

 помилки передачі кольору (англ. color errors), 

 помилкові блоки (англ. error block), 

 тремтіння (англ. jerkiness), 

 ефект " комарів " (англ. mosquito noise), 

 шум квантування (англ. quantization noise), 

 розмитість (англ. smearing). 

Крім того, при передачі відеопотоку в реальному часі існують певні 

проблеми пов'язані з візуальним контролем якості, контролем швидкості / 

затримки, контролем помилки і масштабованість. 

 

1.6 Моделі помилок в мережах широкосмугового безпроводового 

доступу 

 

Помилки цифрового потоку, що виникають при передачі на фізичному рівні 

безпроводових мереж умовно можна розділити на два види: 

 поодинокі бітові помилки; 

 пакет бітових помилок. 
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Одиночна бітова помилка виражається у вигляді інверсії біта при передачі, 

що спричиняє неправильному розпізнаванню послідовності і байта в цілому.  

Пакетом бітових помилок називається послідовність помилок довжиною 

більше двох інвертованих бітів в сегменті даних. Пакетні бітові помилки 

відбуваються частіше, ніж поодинокі. Довжина пакета помилок вимірюється від 

першого до останнього інвертованого біта. 

Бітові помилки найбільш прості і легко переборні спотворення цифрового 

потоку. Проте, в деяких випадках вони можуть призвести до втрати цілого 

сегмента даних. Таким чином, не усунення бітових помилок на фізичному рівні 

спричинить втрату інформаційного (транспортного) пакета на канальному рівні і 

називатиметься помилкою інформаційного пакета. 

Причини втрати інформаційних пакетів можуть бути наступними: 

 Аналогова та електромагнітна інтерференція, імпульсні перешкоди. Як 

правило, виникають з причини зовнішніх факторів, включаючи погодні умови і 

безпосередню близькість електричного обладнання. Механізми коригування 

помилок на фізичному рівні не завжди здатні усувати наслідки дії, що в свою 

чергу, призводить до втрати транспортного пакета. Застосування спеціальних 

способів захисту від інтерференції спричиняє зменшення смуги пропускання і 

збільшення вартості обладнання. 

 Короткочасні зміни смуги пропускання. Пов'язані з поганим з'єднанням 

комутованого обладнання. Обмеження QoS обов'язково зачіпають межі смуги 

пропускання, вихід за межі яких може викликати втрату пакету за відсутності 

управління. Сильний джіттер або пульсуючий трафік може переповнити буфер і, 

слідом за тим, здатність обробляти послідовність пакетів, приводячи до втрати, 

або до несвоєчасного отримання та обробки. 

 Проблеми обладнання. Можуть бути викликані неправильною роботою 

пристроїв, паразитним зв'язком між компонентами, та несвоєчасною обробкою 

пакетів внаслідок джіттер. 

Для імітації даних помилок застосовують різні моделі, які по-різному 

впливають на передану інформацію. 

Модель AWGN. Оскільки безпроводові канали зв'язку характеризуються 

випадково розподіленими і незалежними бітовими помилками при імітації 

безпроводового каналу, часто застосовують модель "адитивного білого 

гауссовского шуму" або AWGN (від англ. Adaptive White Gaussian Noise ), при 

якій певний біт в послідовності спотворюється (інвертується) із заданою 



24 

 

вірогідністю [6]. Використовуване значення описують ймовірністю появи 

помилкових біт BER (від англ. Bit Error Rate ). Прийнятий у каналі AWGN сигнал 

може бути представлений як 

 

r(t) = s(t) + n(t) 

 

де s(t) - переданий сигнал; n(t) - шумовий сигнал, що має середнє значення 0 

і спектральну щільність потужності шуму N0 / 2, Вт / Гц . 

Модель AWGN не здатна імітувати канал, схильний завмирань. Загасання 

переданого сигналу призводить до пакетування (гуртування) помилок. Оскільки 

більшість сучасних кодеків використовують VLC, немає особливого сенсу 

розділяти бітові та групові помилки, тому що в будь-якому випадку для декодера 

помилки будуть проявлятися у втраті або спотворенні цілої групи послідовних 

бітів [6]. Однак існує відмінність у впливі різних типів помилок на різні частини 

відеопотоку. Наприклад, одиночна помилка в заголовку може викликати більше 

спотворення, ніж група помилок у декількох блоках. 

Модель GE. Іншою найбільш відомою моделлю помилок є модель Гільберта 

[6]. Ця модель являє канал у вигляді двох станів: "хорошого" і "поганого" . У 

хорошому стані біт або пакет приймається успішно, тоді як у поганому стані - 

втрачається. При цьому відповідають ймовірності переходу між станами p01 та р10. 

У хорошому стані ймовірність помилки / втрати рдобр дорівнює нулю. У поганому 

стані помилка / втрата відбувається з незалежною ймовірністю рпог. Таким чином, 

щоб повністю описати модель Гільберта, необхідно три параметри: p01, р10і рпог. 

Однак часто неправильно розуміється те, що в моделі Гільберта поганий стан 

відповідає стану помилки / втрати, тобто рпог = 1. 

Це відповідає простій марковскій моделі з двома станами, що враховує 

тільки поодинокі помилки / втрати. Тому не можуть бути змодельовані групи 

помилок або їх пакетування [8]. 

Модель Гільберта була доповнена Еліотом, яку сьогодні називають 

моделлю Гільберта - Еліота (GE). Дана модель приймає малу і незалежну 

ймовірність помилки / втрати відмінну від нуля рдобр > 0 навіть у хорошому стані. 

Таким чином, для повного опису моделі потрібно чотири параметри. 

Модель Гільберта - Еліота можна описати матрицею Р. Нехай sn є 

марковским процесом і відповідає sn = 0 якщо канал перебуває у стані "добре" в n 

- ий момент часу, і sn = 1 інакше sn = 0. 
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Таким чином матриця переходу буде виглядати як 

 

P = (
P[sn = 0|sn−1 = 0] P[sn = 1|sn−1 = 0]

P[sn = 0|sn−1 = 1] P[sn = 1|sn−1 = 1]
) = (

p00 p01

p10 p11
)  (1.1) 

 

Імовірність середньої втрати і середня довжина помилок обчислюється як 

 

Pвтрати =
p01

p10−p01
, Lпомил =

1

p10
     (1.2) 

 

Моделі AWGN і Гільберта-Еліота можливо використовувати як на 

фізичному рівні застосовуючи до бітів, так і на канальному, застосовуючи до 

транспортних пакетів. Їх часто використовують в експериментальній оцінці 

імітованих каналів зв'язку, внаслідок різного впливу на відеопотік (рис. 1.4), 

проте вони не здатні моделювати всі помилки.  

Найбільш реалістичним і точним способом моделювання статистики 

помилок на канальному та фізичному рівні є використання даних ймовірностей, 

отриманих з реальної мережі. 

 

 

Рисунок 1.4 - Моделі бітових помилок та їх вплив на відео потік 

 

Навіть якщо випадки виникнення помилок відбуваються рідко, вони 

викликають суттєві проблеми у візуальній якості потокового відео, тоді як в 

інших типах послуг вони залишаться непомітними. 
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2 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОТОКОВОГО ВІДЕО 

 

 

Для правильного декодування відео потоку, що пройшов через ненадійну 

середу передачі даних, застосовуються різні методи виправлення помилок, які по-

різному впливають на візуальну якість. 

Оскільки відео потік (у більшості випадків) - аудіовізуальна середа, можуть 

виникнути додаткові проблеми, пов'язані з якістю звуку і синхронізацією з відео 

[9]. При оцінці якості необхідно розглядати різні компоненти : 

 Якість відео - показник візуальної якості зображення. 

 Якість аудіо - показник сприйняття звуку. 

 Аудіовізуальна (мультимедійна) якість - показник, що порівнює якість 

зображення, якість звуку та їх синхронізацію. 

На додаток до цих показників сприйняття необхідно розглядати якість 

передачі - показник мереж зв'язку її здатність достовірно транспортувати відео. 

Цей показник відображає здатність мережі до обслуговування, а не якість певного 

відео потоку, і не залежить від типу використовуваного кодека. 

Існують різні методи, що дозволяють кількісно і якісно оцінити 

характеристики закодованого відео. Показники якості відео можуть бути отримані 

за допомогою суб'єктивних чи об'єктивних методів. 

Одна з найбільших технічних проблем при переході до передачі голосу і 

відео по мережах з пакетною комутацією, полягає в забезпеченні гарантованої 

якості обслуговування (QoS), що дозволяє отримати звук і зображення без 

спотворень і перешкод. Більшість існуючих мереж з пакетною комутацією 

побудована для виконання завдань і додатків не особливо чутливих до затримки 

сигналу. Голос і відео навпроти дуже вимогливі до швидкості передачі 

інформації, і затримка пакету більша, ніж на 200 мс, означає, що цей пакет вже не 

потрібний, оскільки дані встигли застаріти. Отже, мережі для передачі голосу і 

відео мають бути розроблені, побудовані і експлуатуватися так, щоб максимально 

збільшити ефективність проходження пакетів в реальному часі. 

Безумовно, найбільший внесок до завантаження смуги пропускання вносить 

відео трафік. З відомою долею наближення можна вважати, що сьогодні один 

канал телевізійної трансляції або відео за запитом (VoD) вимагає швидкості 

передачі близько 4 Мбіт/с. Ситуація помітно покращиться, коли буде здійснений 
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перехід на стандарт MPEG - 4, але у будь-якому випадку для отримання якісного 

зображення для відео трафіку треба буде резервувати близько 2 Мбіт/с. 

Проблеми багаторазово зростають, коли необхідно підтримати якість 

сигналу, що передається через глобальну мережу (WAN). Звичайні швидкості для 

локальних мереж (10, 100 Мбіт/з і навіть 1 Гбіт/с) не використовуються при 

доступі до WAN зважаючи на високу вартість і тому, типова швидкість звернення 

до глобальної мережі складає близько 1,45 Мбіт/с і нижче, створюючи вузьке 

місце на межі LAN/WAN. Для електронної пошти і інших видів обміну даними це 

хоч і викликає певні затримки, але вони не є критичним. Для передачі голосу і 

відео необхідно резервувати частину смуги пропускання, інакше сенс отримання 

послуг буде повністю загублений. 

Якість обслуговування (QoS) є основним виходом для реалізації послуг 

мультимедійного трафіку. Завдання полягає в тому, як гарантувати передачу 

пакетів при різному виді трафіку при нагоді без затримки або без викиду пакету 

завдяки втручанню трафіку з низьким пріоритетом. 

Основні характеристики для QoS визначаються таким чином: 

- затримка доставки пакету. Цей параметр грає роль в основному при 

передачі голосових і відео-повідомлень; 

- джіттер - зміни в затримках при доставці пакету. Джіттер можна міряти 

декількома методами. Підрахунок джіттера визначений в наступних 

рекомендаціях: 

- IETF RFC 3550 RTP: А Transport Protocol for Real - Time Applications; 

- IETF RFC 3611 RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR); 

- втрата пакету - при перевантаженні мережа вимушена викинути окремі 

пакети. Один з тих параметрів, який при передачі голосових і відео - повідомлень 

грає відчутну роль. 

 

2.1 Аналіз вимог якості обслуговування для передачі голосових 

повідомлень 

 

Вимоги QoS для передачі голосових повідомлень м'якші, ніж вимоги для 

передачі відео повідомлень. 

Аналіз рекомендацій МСЭ-Т та IETF (Internet Engineering Task Force) 

дозволяє узагальнити вимоги до характеристик QoS при реалізації передачі 

голосових повідомлень. 
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1. Голосовий трафік має бути промаркований як DSCP EF, відповідно до 

RFC 3246. 

2. Сигналізація має бути промаркована як CS3 (під час міграції можна 

використовувати AF31). 

3. Втрати пакетів в магістралях, спроектованих для надання VoIP сервісу 

високої якості не повинні перевищувати 0,25 відсотків. 

4. Одностороння затримка не повинна перевищувати 150 мс, відповідно до 

MC3 - TG.114. 

5. Коливання затримки (джиттер) мають бути менше 10 мс. Максимальний 

джиттер має бути менш ніж бюджет по затримці в мережі мінус мінімальна 

мережева затримка. Це типове значення коливання затримки для VoIP обумовлене 

бюджетом по затримці, так званим "mouth-to-ear", в 100 мс. Це досить 

консервативний бюджет в порівнянні з G.114, в якому рекомендується джиттер 

менше 150 мс. З цього значення потрібно відняти час поширення по магістралі (30 

мс) і затримку кодека (35 мс), що дає бюджет для джиттера 35 мс. Ці 35 мс 

розбиваються на 30 мс на доступі (15 мс вхід/вихід) і 5 мс на магістралі. Тобто в 

гіршому варіанті, для адаптивних джиттер - буферів, коливання затримки мають 

бути менше 10 мс. 

6. Для кожної розмови (залежно від частоти квантування, кодека і заголовка 

другого рівня) вимагається 21-106 Кбіт/с гарантованої пріоритетної смуги 

пропускання. 

7. Для трафіку сигналізації вимагається 150 біт/с (плюс заголовок другого 

рівня) гарантованої смуги пропускання. 

Одним з важливих чинників ефективного використання пропускної 

спроможності каналу, являється вибір оптимального алгоритму 

кодування/декодування мовної інформації - кодека. 

Усі існуючі сьогодні типи мовних кодеків за принципом дії можна 

розділити на основні три групи . 

1. Кодеки з імпульсно кодовою модуляцією і адаптивною диференціальною 

імпульсно кодовою модуляцією, що з'явилися у кінці 50-х років і 

використовуються сьогодні в системах традиційної телефонії. В більшості 

випадків, є поєднанням АЦП/ЦАП. 

2. Кодеки з вокодерним перетворенням мовного сигналу виникли в 

системах мобільного зв'язку для зниження вимог до пропускної спроможності 

радіотракту. Ця група кодеків використовує гармонійний синтез сигналу на 
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підставі інформації, його вокальних складових - фонемах. В більшості випадків, 

такі кодеки реалізовані як аналогові пристрої. 

3. Комбіновані (гібридні) кодеки поєднують в собі технологію вокодерного 

перетворення/синтезу мови, але оперують вже з цифровим сигналом за 

допомогою спеціалізованих DSP. 

На рисунку 2.1 представлена усереднена оцінка якості кодування мови для 

вище перерахованих типів кодеків. 

У таблиці 2.1 приведені дані про оцінку якості голосу при використанні 

різних кодеків (в ідеальних умовах). 

 

Таблиця 2.1 - Оцінка якості голосу при використанні різних кодеків 

Голосовий кодек Швидкість кбіт/с MOS-оцінка 

G.711 64 4.10 

G.726 32 3.85 

G.728 16 3.61 

G.729 8 3.92 

G.729a 8 3.70 

а723.1 6.3 3.9 

 

 

Рисунок 2.1 - Усереднена оцінка якості кодування мови 

 

Більшість кодеків, використовуваних в IР - телефонії, описані 

рекомендаціями сімейства "G" стандарту Н. 323 (таб. 2.2)[6]. 
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Таблиця 2.2 - Характеристики кодеків сімейства Н.323 

Голосовий кодек Тип кодека Швидкість 

кодування 

Затримка при 

кодуванні 

G.711 АДИКМ 64 Кбит/с 0,75 мс 

G.726 LD-CELP 32 Кбит/с 1 мс 

G.728 CS-ACELP 16 Кбит/с От 3 до 5 мс 

G.729 CS-ACELP 8 Кбит/с 10 мc 

G.729a MP-MLQ 8 Кбит/с 10 м 

а723.1 ACELP 6,3 Кбит/с 30 мс 

 

З урахуванням нормативних документів, де рекомендується з метою 

забезпечення прийнятної якості повідомлення і мінімальних затримок при 

кодуванні/декодуванні в устаткуванні СГП (служба голосових повідомлень) 

повинен використовуватися метод адаптивної диференціальної імпульсно-кодової 

модуляції АДІКМ із швидкістю 32 кбіт/с. Цей метод кодування повинен 

вважатися основним. 

На українському ринку більшість операторів зв'язку використовують 

устаткування, яке відповідає, стандартам МСЭ-Т для фіксованих мереж зв'язку, 

що забезпечує швидкість одного голосового з'єднання 8 Кбіт/с і 16 Кбіт/с, а також 

для мобільних мереж стандарту ETSI GSM Full Rate, що забезпечує швидкість 13 

Кбіт/с. Виходячи з цих значень, зроблено висновок, що швидкості передачі 

голосових повідомлень 16 Кбіт/с досить як для фіксованих, так і для мобільних 

мереж. 

 

2.2 Аналіз вимог якості обслуговування для передачі даних  

 

Під передачею даних мережі Інтернет надалі маються на увазі передача 

повідомлень даних за винятком голосового і відео - трафіку. 

Для передачі даних мережі Інтернет потрібно враховувати вимоги 

програмного забезпечення до мережі. 

Передбачається, що мережі GSM повинні еволюціонувати відповідно до 

останніх версій стандартів ETSI. На першому етапі може бути використана 

технологія HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), що забезпечує швидкості 

передачі даних до 57,6 Кбит/з в режимі з комутацією каналів. Радикальніший 

спосіб збільшення пропускної спроможності і розширення послуг, що надаються, 
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полягає у використанні технології GPRS, заснованої на режимі комутації пакетів 

при передачі зі швидкістю до 115 Кбіт/с. Цей режим забезпечить ефективнішу 

передачу даних із стягуванням плати тільки за об'єм переданих даних. Як 

наступний крок на шляху еволюційного розвитку слід використовувати 

технологію EDGE, який забезпечує передачу даних з швидкостями до 384 Кбіт/з 

реалізацією повного набору послуг мереж зв'язку третього покоління. 

Для виконання вимог за якістю обслуговування передачі даних мережі 

Інтернет потрібне : 

1. Враховувати вимоги програмного забезпечення до мережі; 

2. Виконати планування завантаження виробничих потужностей, щоб бути 

упевненим в адекватності основної пропускної спроможності; 

3. Використовувати не більше чотирьох основних  класів трафіку : 

- локально - визначений критичний клас (для критично важливих додатків) 

- транзакційні і інтерактивні додатки з високим бізнес - пріоритетом; 

- транзакційний / інтерактивний клас - додатки клієнт - сервіс, додатки по 

передачі повідомлень; 

- клас об'ємний (Bulk) - передача великих файлів, синхронізація і 

реплікація баз даних, електронна пошта (e - mail); 

- клас по можливості (Best Effort) - клас за умовчанням для усього не 

призначеного трафіку. 

Локально - визначений критичний клас трафіку даних - термін локально-

визначений використовується, щоб підкреслити призначення цього класу - тобто 

мати вищий клас сервісу для кожного клієнта для обраного набору їх 

інтерактивних і транзакційних застосувань, найбільший бізнес-пріоритет, що має 

для них. У цей клас рекомендується призначати як можна меншу кількість 

додатків. 

Транзакційний /Інтерактивний клас - це комбінація двох схожих типів 

додатків: транзакційних застосувань клієнт-сервер і додатків інтерактивних 

повідомлень. Вимоги за часом відгуку відрізняють транзакційні від звичайних 

клієнт-серверних застосувань. 

Клас даних об'ємний (Bulk) - призначений для не інтерактивних додатків не 

критичних до втрат пакетів, що зазвичай працюють у фоновому режимі. Такі 

застосування включають: FTP, синхронізація і реплікація баз даних, поширення 

відео змісту або інші типи додатків, в яких користувач не вимушений чекати 

результатів виконання операцій. 
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Перевага виділення смуги пропускання для об'ємного класу трафіку (замість 

накладення на них обмежень) полягає в тому, що додатки можуть динамічно 

використовувати вільну смугу пропускання і, таким чином, підвищувати свою 

продуктивність в спокійні періоди часу, що, у свою чергу, знижує вірогідність 

впливу на них перевантажень. 

Клас по можливості (Best Effort) - це клас за умовчанням для усього трафіку 

даних мережі Інтернет. Тільки у тому випадку, якщо додаток був відібраний для 

особливої обробки, воно буде видалено з класу за умовчанням. Оскільки багато 

корпоративних клієнтів використовують сотні, якщо не тисячі, додатків даних у 

своїх мережах (більшість з яких і залишиться в цьому класі) вимагається виділити 

адекватну смугу пропускання для класу за умовчанням. Інакше, додатки, які 

потрапили в цей клас, будуть пригнічені. Рекомендується виділяти, принаймні, 25 

відсотків смуги пропускання для підтримки класу трафіку по можливості. 

 

2.3 Аналіз вимог якості обслуговування для передачі відео повідомлень 

 

Інтеграція телебачення і сервісів, що асоціюють з ним в мультисервісній 

мережі призводить до ряду проблем для сервіс провайдерів. 

Відео (зокрема, відео за запитом), мовлення багатоканального телебачення і 

HDTV вимагає більше ресурсів мережі, чим голос і дані [5]. 

Відео має різноманітніші вимоги QoS, ніж дані. Навіть самі затребувані 

додатки передачі даних мережі Інтернет можуть впоратися за наявності затримок 

(джитгеров) і з якимсь відсотком втрати пакетів. Проте, відео поверх IP (ATM) 

має чітка вимога для мінімальних втрат пакетів, в діапазоні 10-9, яке на практиці 

означає, що пакети можуть бути відкинуті тільки в результаті помилкових бітів і 

перевантаження мережі. 

Існують два основні типи додатків відео: інтерактивне відео (наприклад, 

відео конференції) і потокове відео (наприклад, IPTV, яке може використовувати 

як одно, так і багато адресну розсилку). 

На підставі проведеного аналізу рекомендацій МСЭ-Т і IETF узагальнимо 

основні вимоги до характеристик QoS при реалізації передачі відео повідомлень. 

Вимоги для трафіку інтерактивного відео. 

При налаштуванні інтерактивного відео (відео конференцій) 

рекомендується наступне : 

- інтерактивний відео трафік має бути промарковано AF41; 
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- втрати мають бути не більше 1 %; 

- однонапрямлена затримка має бути не більше 150 мс; 

- коливання затримки мають бути не більше 30 мс; 

- мінімально гарантована смуга пропускання (LLQ) має дорівнювати 

розміру сесії відео конференції плюс 20 відсотків. (Наприклад, сесія відео 

конференції в 384 Кбіт/з вимагає налаштування 460 Кбіт/із смуги трафіку 

гарантованого пріоритету). 

Оскільки відео конференція включає аудіо кодек G.711 для мови, то у неї і 

відповідні голосовому трафіку вимоги до втрат, затримки і коливань затримки. 

Проте трафік відео конференції радикально відрізняється від трафіку голосу. 

Наприклад, трафік відео конференцій використовує змінні розміри пакетів і 

змінні швидкості передачі пакетів. 

Швидкість відео конференції - це швидкість кадрування відеопотоку, але не 

реальна смуга пропускання, яку вимагає відео виклик. IP, UDP і RTP заголовки 

(40 байт на пакет) мають бути додатково включені у вимоги по смузі пропускання 

(також як і заголовки другого рівня). 

Вимоги для трафіку потокового відео. 

При налаштуванні потокового відео рекомендується наступне: 

- потокове відео (одно адресної або багатоадресної розсилки) має бути 

промаркіровано CS4; 

- втрати мають бути менше 2%; 

- затримка має бути менше 4-5 секунд (залежно від можливостей 

буферизації відео додатків); 

- не існує значних вимог по коливанню затримки; 

- вимоги по гарантіях смуги (CBWFQ) залежать від формату кодування 

швидкості відео потоку; 

- потокове відео зазвичай однонапрямлене і, тому, у видалених філіях 

маршрутизатори можна не налаштовувати на підтримку потокового відео в 

напрямі від філії до центру; 

- не важливі додатки потокового відео, такі як відео для розваги, можуть 

бути промарковані DSCP CS1 і для них вимагається мінімум гарантій смуги 

пропускання в черзі CBWFQ (використовуючи клас Інтернет/scavenger). 

Аналіз вимог до характеристик якості обслуговування окремих типів 

повідомлень показав, що при побудові мультисервісної мережі доступу необхідно 

забезпечити наступні вимоги: 
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- згідно рекомендацій МСЭ-Т G.114 максимальна затримка не повинна 

перевищувати 150 мс; 

- для якісної передачі голосових і відео-повідомлень рекомендується, щоб 

джиттер не перевищував 50 мс (бажано < 30 мс); 

- для передачі голосових і відео даних втрата пакетів не повинна 

перевищувати 1%, а для передачі даних втрата пакетів повинна компенсуватися 

використанням буферів. 

Також з аналізу вимог до характеристик якості обслуговування окремих 

типів повідомлень і документів рекомендацій МСЭ-Т і ETSI визначені для 

мультисервісної мережі доступу при наданні послуг, наступні необхідні 

швидкості лінії зв'язку : 

- мінімальна швидкість передачі відео потоку ТБ стандарту IPTV при 

використанні стискування MPEG - 4/H.264 для прийнятної якості доставки 

послуги повинна складати 15 Мбіт/с; 

- мінімальна швидкість передачі для голосу повинна складати 16 кбiт/c; 

- мінімальна швидкість для передачі даних повинна складати 128 кбіт/с.  

 

2.4 Методи суб'єктивної оцінки якості 

 

Вимірювання якості сприйманого відео здійснюється з використанням 

методів суб'єктивних шкал. Умовою для таких вимірювань є наявність сенсу, 

тобто те, що існує зв'язок між фізичними характеристиками «впливу», в даному 

випадку відео послідовності, що представляється суб'єкту при тесті, і величиною і 

природою відчуття, викликаного впливом. Підсумковий вибір одного з цих 

методів для певної програми залежить від декількох факторів, таких як змісту, 

мети і де в процесі виконання тесту він виконується. 

Найбільш популярними є такі методи [4]: 

1) подвійна шкала DSIS (від англ. Double Stimulus Impairment Scale); 

2) шкала безперервної оцінки якості DSCQS (від англ. Double Stimulus 

Continuous Quality Scale); 

3) оцінка відео з використанням порівняльної шкали SCACJ (від англ. 

Stimulus Comparison Adjectival Categorical Judgement); 

4) суб'єктивний метод оцінки якості відео SAMVIQ (від англ. Subjective 

Assessment Method for Video Quality evaluation); 
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5) безперервна оцінка якості MSUCQE (від англ. MSU Continuous Quality 

Evaluation). 

Традиційно суб'єктивна якість відео визначається шляхом експертної оцінки 

і підрахунком середнього балу MOS (від англ. Mean Opinion Score) від 1 до 5 

(шкала ITU), де 1 - найгірша, а 5 - найкраща отримана якість відео [6]. Цей підхід, 

однак, вимагає певних експертних навичок і тому не використовується в 

автоматизованих системах. 

Для проведення суб'єктивного тестування необхідно наступне: 

1) вибрати відеопослідовність для тестування (зазвичай використовується 

відео близько 8 - 10 с, щоб запобігти розсіюванню уваги експертів і скоротити 

загальний час експериментів); 

2) вибрати налаштування порівнюваних систем обробки відео; 

3) вибрати метод тестування; 

4) запросити достатнє число експертів (рекомендується не менше 15); 

5) отримати остаточні оцінки, ґрунтуючись на думці експертів. 

 

2.5 Методи об'єктивної оцінки 

 

Методи об'єктивної оцінки якості цифрового відео поділяються на три 

категорії. У методах першої категорії оцінка якості відбувається при порівнянні 

декодованої відеопослідовності з вихідною. Об'єктивність цих методів полягає в 

тому, що безпосереднього людського втручання не відбувається. Обчислення 

спотворення проводиться автоматично. 

Друга категорія включає в себе методи, які порівнюють характеристики 

оригінальної і декодованої відеопослідовності. 

Методи третьої категорії оцінюють лише декодоване відео. Група експертів 

з відео якості VQEG (від англ. Video Quality Experts Group ) називає їх повним, 

зменшеним і незалежним методами [10]. Оцінка якості відео, заснована на даних 

відеотрас, може бути охарактеризована як повний метод. 

Традиційні показники спотворення сигналу для визначення якості системи 

використовують абсолютну різницю між оригінальним і обробленим сигналом. 

Об'єктивна якість відео зазвичай вимірюється середньо квадратичною помилкою 

MSE (від англ. Mean Square Error) і піковим ставленням сигналу до шуму PSNR 

(від англ. Peak Signal-To-Noise Ratio), який обчислюється з MSE і є 

логарифмічним показником інверсії цього заходу. MSE і його похідний показник 
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PSNR є традиційними метриками, що дозволяють порівнювати будь-які два 

зображення. Показник RMSE називається спотворенням і PSNR - якістю. У 

порівнянні з іншими об'єктивними показниками PSNR легко обчислюється і 

найбільш зрозумілий більшості користувачів. 

Якість відео вимірюється середньо квадратичною помилкою MSE і піковим 

ставленням сигналу до шуму PSNR між вихідними I(x, y) і закодованими, і згодом 

декодованими Ĩ(x, y) відеокадрами. Чим більше розходження між I(x, y) і Ĩ(x, y), 

тим нижче значення PSNR, яке виражається в децибелах, згідно візуальної 

логарифмічної чутливості ока людини. PSNR зазвичай обчислюється для 

яскравості, оскільки очі людини найбільш чутливі до цього компоненту. 

Розглянемо відеопослідовність, що складається з N кадрів з роздільною 

здатністю DxxDy пікселів (наприклад, для CIF (Common Intermediate Format) х = 

288, у = 352, для QCIF (QuarterCIF) x = 144, у = 176). Пусть I(n, x, y), n = 0, … N −

1, x = 1, … Dx, y = 1, . . . Dy позначає яскравість (компоненту Y) пікселя з 

координатами (х, у) в відеокадрі n. При цьому будуть справедливі формули 

 

 

MSEn =
1

DxDy
∑ ∑ [I(n, x, y) − Ĩ(x, y)]

Dy

y=1
Dx
x=1     (2.1) 

 

PSNR1 = 10log10
255

MSEn
      (2.2) 

 

Величини MSE і PSNR є довідковими показниками якості відео.  

Вони обидва необхідні, щоб визначити відеоякість вихідних відеокадрів на 

додаток до декодованих відеокадрів. У той же час ці показники враховують 

оцінку якості відео без фактичного потоку двійкових сигналів. У табл. 2.3 

представлено відповідність суб'єктивної (MOS) і об'єктивної (PSNR) оцінки. 

 

Таблиця 2.3 – Відповідність MOS та PSNR 

PSNR, дБ MOS, % Якість за шкалою ITU Погіршення зображення 

Більше за 37 81-100 5 Відмінна Непомітно 

31-37 61-80 4 Добра Помітно, але не дратує 

25-31 41-60 3 Задовільнене Дещо дратує 

20-25 21-40 2 Погане Дратує 

Менш за 20 0-20 1 Дуже погане Сильно дратує 
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Однак обидва показники не відповідають суб'єктивній якості відновленого 

зображення і належним чином не відображають малі відмінності погіршення 

інтенсивності. 

Обчислення спотворення при оцінці руху, засноване на показнику 

помилковості пікселя, не повною мірою відповідає візуальному сприйняттю 

людини. Доведено, що показник SSIM (від англ. Structural Similarity Image 

Measure) може забезпечити краще відображення значення спотворення 

зображення, ніж в даний час використовуються PSNR або MSE.  

Показник структурної схожості SSIM найбільш близький до людського 

сприйняття отриманої відео послідовності. При його застосуванні 

використовується візуально сприймане структурне спотворення, тоді як більшість 

інших запропонованих методів ґрунтуються на чутливості до помилок. Показник 

SSIM визначає схожість трьох компонент зображення: яскравість, контраст і 

структурна подібність [11]. 

Знання особливостей людського зору дозволяє будувати об'єктивні метрики 

оцінки якості відео, які найближче корелюють з суб'єктивними оцінками. 

Якість відео може контролюватися під час передачі. Залежно від 

об'єктивних показників відбувається налаштування параметрів і, при можливості, 

ретрансляція даних. Перевагою цього підходу є можливість автоматизації процесу 

тестування, що дозволяє вимірювати якість обробки відео системи при великій 

кількості різних налаштувань або вимірювати якість в реальному часі Також в 

результаті вимірів виходять точні та відтворювані дані. Недолік цього підходу в 

тому, що автоматичні метрики можуть невірно відображати якість. Це може 

привести, наприклад, до невірного висновку про перевагу одного кодеку над 

іншим. 

 

2.6 Метрики та показники оцінки якості зображень 

 

До метрики можна пред'явити декілька вимог: 

Релевантність метрики. Суб'єктивно «кращим» відео фрагментам повинне 

відповідати «краще» значення метрики. Цю характеристику можна виміряти 

кількісно, наприклад, за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона. 

Монотонність метрики. В ідеальному випадку різниця між двома 

об'єктивними оцінками відеофрагментів повинна мати той же знак, що і різниця 
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між двома суб'єктивними оцінками цього матеріалу оцінюється ранговим 

коефіцієнтом кореляції Спірмана. 

Узгодженість метрики. «Відхилення» значень від передбачених на основі 

суб'єктивних метрик значень не має бути великим. Обчислюється таким чином. 

Спочатку виконується ряд суб'єктивних оцінок відеофрагменту. Результати 

статистично обробляються, і знаходиться MSE оцінок. Потім обчислюються 

значення об'єктивних метрик, і знаходиться їх кількість, які знаходяться від 

суб'єктивних оцінок на відстані більш ніж подвоєне значення MSE. 

Існує шість класів об'єктивних метрик якості зображення:  

- піксельні; 

- кореляційні; 

- контурні; 

- спектральні; 

- контекстні; 

- враховують особливості людського зору. 

 

2.7 Методика оцінки якості 

 

Використання описаних метрик і показників оцінки якості відтворення 

відео на практиці утруднено в силу відсутності апріорної інформації з багатьох 

супутніх факторів. Внаслідок цього оцінка впливу умов передачі на якість 

відтворення зображень при декодуванні можлива лише при проведенні 

імітаційного моделювання. 

 

 

Рисунок 2.2 - Структурна схема алгоритму оцінки 
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Зокрема, для оцінки якості декодування при передачі відео в безпроводових 

мережах пропонується використовувати наступну методику: 

1) вихідна відео послідовність кодується кодеком; 

2) відео потік перетвориться в транспортний потік (модулюється); 

3) транспортний потік передається через безпроводову мережу; 

4) спотворений потік декодується в приймачі; 

5) проводиться оцінка декодованого відеопотоку. 

Структурна схема алгоритму оцінки відео при передачі по безпроводовій 

мережі, що реалізує викладену методику, представлена на рис. 2.2. 

При імітації можуть бути використані загальнодоступні траси 

однорівневого і дворівневого кодованого відео з використанням часової і 

просторової масштабованості [5]. 

Імітатор безпроводової мережі може бути виконаний в програмному 

середовищі Matlab Simulink, наприклад, у випадку WiMAX з обов'язковою 

реалізацією всіх елементів OFDM фізичного рівня, визначеними в стандарті IEEE 

802.16-2004. 

Порівняння отриманого декодованого (спотвореного) і оригінального 

потоків може бути здійснено, наприклад, за допомогою програми MSU Video 

Quality Measurement Tool. З цією метою в програмі передбачено використання 

метрик PSNR, SSIM і спеціально розроблених метрик для заміру різкості і 

ступеня блочності. Основною метрикою для об'єктивної оцінки якості 

декодованих послідовностей є метрика PSNR, застосована до Y- компоненти, як 

найбільш значущою для сприйняття. 
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3 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТАВКИ 

ВІДЕОКОНТЕНТУ 

 

 

Нагальною проблемою для телекомунікаційних компаній стає відтік 

абонентів до конкурентів. Вирішити її можна декількома способами. Один з них - 

поліпшити якість вже наданих оператором послуг, однак, ці дії вимагають 

великих матеріальних витрат, а віддача від них може бути не настільки значною. 

Інший шлях - введення в експлуатацію послуги, недоступною для абонентів у 

іншого оператора [1]. 

Більшість великих компаній на телекомунікаційному ринку надають 

послуги у вигляді пакету сервісів - передачі даних, голосу і відео, що отримав 

назву Triple Play. При додаванні підтримки мобільності пакетна пропозиція 

отримує назву Quadruple Play, що в підсумку дає оператору можливість 

реалізовувати єдині пакети послуг в проводових і безпроводових мережах.  

На даний момент великі оператори мають в експлуатації саме гетерогенні 

мережі [2] з інтеграцією високошвидкісних комутаційних систем. Мережа 

Інтернет сама по собі може послужити основою для описаних вище сервісів (крім 

мобільності), такі послуги отримали назву OTTV (Over the Top Television) [3]. 

При цьому оператор зв'язку виступає тільки посередником, що надає середовище 

для передачі даних, що загрожує перетворити його в «бітову трубу», позбавивши 

значної частини прибутку.  

Оператор, таким чином, може позбутися послуги, що активно розвивається - 

платного телебачення. В цьому розділі буде розглянуто організацію передачі 

відео на базі безпроводових мереж, як найбільш універсального рішення. 

Мета дослідження - визначити оптимальний з точки зору оператора 

технічний варіант реалізації послуг доставки відео контенту в мережах 

безпроводового доступу. 

Для цього будуть вирішені наступні завдання: 

1) визначено можливі стратегії вирішення проблеми, що включають в себе 

вибір технології доставки на абонентський пристрій; 

2) для кожного сценарію розглянуті переваги і недоліки; 

3) обґрунтовано вибір найбільш оптимального сценарію з точки зору 

оператора. 

Перерахуємо можливі сценарії. 
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- оператор може організувати окрему мережу, призначенням якої буде 

тільки надання послуг передачі відео. З урахуванням підтримки мобільності 

абонентів для цього можуть бути використані технології DMB (Digital Media 

Broadband), MediaFlo (Media Forward Link Only) і DVB-H (Digital Video 

Broadcasting - Handled). Остання з них найбільш популярна в реалізації [4]. 

- можна надавати всі послуги з пакету в одній мережі бездротового доступу, 

створеної на базі технології 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long 

Term Evolution) або WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). 

- сам оператор може виступати в якості оператора OTTV послуг. 

 

3.1 Технологія DVB-H 

 

Основний аспект, який визначає ефективність передачі рухомих зображень 

для мобільних терміналів - це енергозбереження. Саме воно є ядром технології 

DVB-H. У специфікації ETSI EN 300 192, визначено основні технічні рішення для 

досягнення ефективних параметрів енергозбереження: 

- Квантування часу: дані в DVB-H передаються дискретно, пакетами з 

високою швидкістю передачі. При цьому в паузах між передачами пакетів 

мобільний термінал перемикається в режим очікування, завдяки чому економія 

енергії становить до 90%. Квантування часу забезпечує м'який перехід в іншу 

соту в період очікування. 

- Кодування Ріда-Соломона (RS) - захист від втрати даних забезпечується 

методом прямого виправлення помилок (FEC), який дозволяє зберегти якість 

сигналу навіть при втратах великої кількості пакетів. 

- Таблиця адресації послуг (INT) - службові дані про відповідні послуги 

передаються в таблиці адресації послуг (INT). На основі інформації цієї таблиці 

проводиться розподіл приймачів і забезпечується доставка послуги для її 

відтворення на відповідному мобільному терміналі. 

- Режим модуляції 4К - крім модуляції 2к і 8к для стандарту DVB-H 

встановлена модуляція 4к, що має оптимальні характеристики для планування 

мобільних мереж. Вона має найбільш відповідні параметри для ефективного 

прийому на великих швидкостях. 

Біти TPS - сигналізація параметрів транспортного каналу або біти TPS 

прискорює виявлення послуги передачі відео зображень приймачем. 
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DVB-H входить до складу сімейства стандартів DVB (Digital Video 

Broadcasting). Отже, приймач сигналів DVB-H може приймати сигнали DVB-Т. Це 

зручно для абонента, проте оператору не принесе доходу, оскільки абонент зможе 

в будь-який момент користуватися послугами безкоштовного ефірного цифрового 

телебачення. 

Підтримка мобільності в стандарті DVB-H виражається у використанні 

кодування MPE-FEC (Multi Protocol Encapsulation Forward Error Correction), а 

також у передачі сигналів пакетами з рознесенням за часом. Залежно від виду 

модуляції можлива одночасна передача 25 відео потоків з роздільною здатністю 

240x320 мм, що з точки зору якості неприйнятно на сучасному ринку. 

У той же час у даній технології немає початкової підтримки 

інтерактивності, тобто можливості двобічної передачі даних. Ця проблема 

вирішується завдяки надбудові IPDC (Internet Protocol Data Cast), яка дозволяє 

використовувати канали мережі передачі даних (наприклад. UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System) для обміну службовою інформацією.  

 

 

Рисунок 3.1 - Архітектура мережі мультимедійної доставки відео контенту на 

базі DVB-H 

 

Архітектура такої системи показана на рис. 3.1. 

На структурній схемі позначені наступні елементи: 

- ВСР (Broadcast Content Provider) - оператор мовлення; 

- ISP (Internet Service Provider) - оператор мережі доступу до Інтернет (може 

бути той же, що і ВСР); 
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- BSP / ISP-платформа - платформа узгодження ВСР і ISP для забезпечення 

мультимедійного мовлення; 

- MUX - мультиплексор [5,6]. 

Основний недолік такої технології для абонента - обмеженість моделей 

абонентських терміналів, що підтримують DVB-H, для оператора - необхідність 

використання двох мереж для підтримки інтерактивності. Логічним варіантом в 

такому випадку бачиться використання однієї мережі - безпроводової мережі 

передачі даних. 

 

3.2 Технологія WiMAX 

 

Технологія WiMAX по суті являє собою два стандарти - IEEE 802.16d-2004 і 

802.16е-2005, для стаціонарного та мобільного доступу з максимальною 

швидкістю доступу 75 і 40 Мбіт / с відповідно. Просуванням і стандартизацією 

WiMAX займається організація WiMAX Forum [5]. 

Для організації широкомовних і групових послуг, в тому числі для доставки 

відеоконтенту, в WiMAX використовується служба MBS (Multicast and Broadcast 

Service). Завдяки цьому підтримується мале енергоспоживання, швидке 

перемикання каналів і підтримка мереж з однією несучою частотою SFN (Single-

Frequency Network) при передачі з використанням декількох базових станцій 

одночасно одного й того ж контенту, що забезпечує прийом у всій зоні покриття. 

На рисунку 3.2 представлена робота мережі WiMAX з інтеграцією служби MBS. 

На схемі вказані наступні елементи: 

- ASP (Application Service Provider) - провайдер сервісу додатків; 

- CSN (Connectivity Sendee Network) - мережа забезпечення послуг; 

- ASN-GW (Access Sendee Network Gateway) - вузол, в якому зводяться 

воєдино трафік і сигнальні повідомлення від базових станцій; 

- MBS-контролер - функціональна одиниця реалізації служби MBS; 

- BS (Base Station) - базова станція. 

У мережі WiMAX для доставки відео контенту, в тому числі і 

мультимедійного, використовується протокол IPTV (Internet Protocol Television), 

причому, для одно адресної - протокол TCP (Transmission Control Protocol), а для 

багатоадресної і широкомовної - UDP (User Datagram Protocol) [6, 7].  

Очевидно, що використання мереж WiMAX може розглядатися в якості 

відповідного сценарію для оператора. Однак на ринку телекомунікаційних послуг 
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простежується відмова навіть від вже розгорнутих мереж WiMAX на користь 

мереж LTE. 

 

Рисунок 3.2 - Схема роботи мережі WiMAX з інтеграцією служби MBS 

 

3.3 Технологія LTE 

 

Розробка технології LTE як стандарту офіційно почалася в кінці 2004 року 

(рис.3.3). Основною метою досліджень на початковому етапі був вибір технології 

фізичного рівня, яка змогла б забезпечити високу швидкість передачі даних. В 

якості основних були запропоновані два варіанти: розвиток існуючого радіо 

інтерфейсу W-CDMA (використовуваного в HSPA) і створення нового на основі 

технології OFDM. В результаті проведених досліджень єдиною гідною 

технологією виявилася OFDM, і в травні 2006 року в 3GPP була створена перша 

специфікація на радіо інтерфейс Evolved UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA). 

Перші, попередні специфікації LTE створювалися в рамках так званого 3GPP 

Release 7. У грудні 2008 року затверджено версію стандартів 3GPP (Release 8), яка 

фіксує архітектурні та функціональні вимоги до систем LTE. В середині 2009 

року відбулася поява перших дослідних систем на основі LTE, а в 2010 - перших 

комерційних мереж. 
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У порівнянні з раніше розробленими системами 3G, радіо інтерфейс LTE 

забезпечить поліпшені технічні характеристики. Зокрема, в LTE ширина смуги 

пропускання може варіюватися від 1,4 до 20 МГц (по більш раннім джерелам - від 

1,25 МГц), що дозволить задовольнити потреби різних операторів зв'язку, що 

володіють різними смугами пропускання. При цьому обладнання LTE має 

одночасно підтримувати не менше 200 активних з’єднань (тобто 200 телефонних 

дзвінків) на кожний 5-МГц центр. 

Також очікується, що LTE поліпшить ефективність використання 

радіочастотного спектру, тобто зросте обсяг даних, переданих в заданому 

діапазоні частот. LTE дозволить досягти значних агрегатних швидкостей передачі 

даних - до 50 Мбіт / с для висхідного з'єднання (від абонента до базової станції) і 

до 100 Мбіт / с для низхідного з'єднання (від базової станції до абонента) (в смузі 

20 МГц). 

При цьому повинна забезпечуватися підтримка з'єднань для абонентів, що 

рухаються зі швидкістю до 350 км / ч. Зона покриття однієї БС - до 30 км в 

штатному режимі, але можлива робота з центрами радіусом понад 100 км. 

Підтримуються багато антенні системи MIMO. 

З технічної точки зору, LTE є подальшим розвитком мереж стандарту 

UMTS (що, від частини, і пояснює їх популярність), при цьому технологія 

постійно вдосконалюється і вже намітився перехід до наступного релізу, що 

носить назву LTE - Advanced. Максимальна швидкість передачі даних в напрямку 

вниз, від базової станції, для LTE Rel. 8 становить 100 Мбіт / с, в LTE Advanced 

закладено виконання вимог IMT-Advanced (International Mobile 

Telecommunications), тобто швидкість в 1 Гбіт / с [5]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Робота мережі  LТЕ p сервісом МВМS 
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Сервіс для доставки відео контенту в мережах LTE має назву MBMS 

(Multimedia Broadcast and Multicast Sendee), функціонально схожий з сервісом 

MBS у WiMAX. Як архітектурний елемент реалізації MBMS виступає BM-SC 

(Broadcast Multicast Sendee Center). На рис 3.3 показана робота мережі LTE з 

інтегрованим сервісом MBMS. 

На схемі вказані наступні елементи: 

- ASP (Application Sendee Provider) - провайдер сервісу додатків; 

- BM-SC - центр мовних послуг; 

- MBMS GW (Multimedia Broadcast and Multicast Sendee GateWay) – шлюз 

MBMS, в якому зводяться воєдино трафік і сигнальні повідомлення; 

- ММЕ (Mobility Management Entity) - вузол управління мобільністю; 

- MCE (Multi-cell / multicast Coordination Entity) - вузол координації багато 

стільникової / мультикастової передачі. 

Слід зазначити, що сервіс MBMS, як і MBS, може застосовуватися для 

інших цілей, пов'язаних з широкомовною або груповою доставкою даних, 

наприклад, для оновлення програмного забезпечення або оповіщення про 

надзвичайну ситуацію [8]. 

 

3.4 Системи інтернет телебачення 

 

Так як ні використання телевізійних технологій другого покоління, ні 

спроби впровадження телекомунікаційних стандартів четвертого покоління 

(LTE), не вирішують головної задачї сучасної телекомунікації - створення 

повністю інтерактивної системи доставки відео контенту. Тому одним з найбільш 

доцільних варіантів розв'язання проблеми є розробка і використання технології 

IPTV (Internet Protocol Television), яка об'єднує технології цифрового телебачення 

та мережі Інтернету в медійній сфері. До безперечних переваг IPTV відносяться: 

 -наявність повноцінного зворотного зв'язку з абонентом, тобто 

використання режимів як групового (broadcats / multicast), так і одиничного 

(unicast) мовлення (можливість користувачеві самостійно вибирати контент і час 

його перегляду); 

- можливість гнучкого регулювання обсягів переданих даних; 

- можливість передачі інформації як на стаціонарні, так і на мобільні 

пристрої. 

Але традиційна IPTV володіє і рядом недоліків, наприклад: 
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- необхідністю виділення каналів для різних типів користувачів в 

загальному транспортному потоці; 

- відсутністю технології динамічної адаптації, що дозволяє безперервно 

доставляти користувачеві відео контент (фільми, файли) з різним дозволом і в 

різних контейнерах на різні термінали, тобто відсутність можливості оперативної 

зміни якості (бітрейта, затримок сигналу і т.п.) переданого контенту в залежності 

від технічних можливостей приймаючих пристроїв. Для вирішення зазначених 

недоліків в даний час все більшої популярності набуває нова технологія IPTV 

мовлення - OTTV (Over the Top Television). 

 

3.5 Послуги OTTV 

 

Головними відмінностями технології OTTV від "традиційних" технологій 

IPTV є: 

- наявність технологій, що дозволяють адаптувати контент, що передається 

до пропускної здатності мережі (Adaptive Bit Rating - ABR), в основі якої лежить 

технологія "Адаптивне мовлення поверх протоколу HTTP" (Adaptive HTTP 

Streaming), яка визначає ширину смуги і перемикає мовлення на оптимальний 

потік; 

- можливість доставки відео контенту на всі існуючі в даний час абонентські 

пристрої, в т.ч. і підтримка поліекранів; 

- при використанні в якості САД мереж стільникового зв'язку, відсутня 

жорстка прив'язка абонента до обмеженого контенту мережі оператора; 

- можливість швидкої реалізації доставки відеоконтенту в невеликі населені 

пункти з прийнятною якістю і вартістю послуг, так як вартість доставки відео 

контенту за технологією OTTV (з розрахунку на один вихідний потік) в кілька 

разів нижча, ніж при використанні класичних IPTV технологій. 

Схема надання сервісів ОТТ включає в себе наступні компоненти (рис. 3.4): 

- система транскодування Transcoding перетворює вихідний відео контент в 

придатний для передачі по мережі; 

- система умовного доступу CA / DRM (Conditional Access / Digital Right 

Management) відповідає за захист контента; 

- відеосервери VOD (Video on Demand) і Live TV здійснюють безпосереднє 

надання послуг кінцевим користувачам; 
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- міжплатформене програмне забезпечення Middleware виступає в якості 

центру управління всіма сервісами; 

- сервер білінгу Billing виконує тарифікацію [3]. 

До недоліків ОТТ можна віднести використання протоколу HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) в нестандартній для нього ролі. Ця проблема 

частково вирішується за допомогою технології CDN (Content Delivery Networks), 

яка використовується для кешування. Копія контенту розміщується в декількох 

серверах, іменованих вузлами CDN, розташованих в різних географічних місцях. 

Через сайти, що надають доступ до послуг ОТТ, запити користувачів 

перенаправляються на ці вузли, і відео контент передається з них, відповідно 

розвантажується робота вихідного сервера. Мережі CDN мають деревоподібну 

структуру, що дозволяє досягти: 

- масштабування мережі для обслуговування будь-якого числа абонентів за 

рахунок додавання вузлів; 

- скорочення часу очікування до початку відтворення контенту; 

- економії на магістральному трафіку для оператора [9]. 

Всі вище перераховані недоліки не дозволяють в даний час використовувати 

всі переваги технології OTTV в повному обсязі для доставки сучасного відео 

контенту. У той же час в країнах з розвиненою інфраструктурою зв'язку, 

наприклад, в США технологія OTTV дуже популярна. Згідно соціальним 

опитуванням, майже три чверті власників планшетних комп'ютерів і більше 

половини власників смартфонів заявили, що користуються OTTV. Іншим 

серйозним перешкодою на шляху розвитку даної технології є недостатня 

окупність і прибутковість проектів. Для великих сервісних операторів за 

кордоном поширення OTTV не є джерелом доходів, а є лише бонусом. І лише 

компаніям, які суміщають розробку обладнання і додатків для OTTV, а також 

агрегацію контенту для різних операторів і власну операторську діяльність, як, 

наприклад, компанії "SPB", вдається бути досить стабільно прибутковою. 

В цілому, що стосується стратегічних перспектив розвитку технологій 

OTTV, то дана технологія - черговий етап розвитку універсального персонального 

зв'язку "UPT" (Universal Personal Telecommunication). Дана концепція базується на 

принципі єдиної інтегрованої системи стандартів і пристроїв, що забезпечують 

одночасно як мобільний, так і стаціонарний доступ користувачів до 

телекомунікаційної мережі в будь-якій точці Землі з будь-якого пристрою зв'язку. 

При цьому розвиток універсального персонального зв'язку (UPT) не передбачає 
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відмову від будь-якої з існуючих технологій доставки контенту, які будуть 

агреговані в комплексні гібридні системи. 

Доставка відеоконтенту в форматі UltraHDTV Spatial Imaging 3DTV, мабуть, 

буде базуватися вже на фундаменті технології UPT: універсальної мережі 

передачі даних (СПД), що базується на загальному гібридному транспорті 

HBBTV (DVBT2 / C2 / S2 / H + WiFi + LTE + OTTV) c загальним кодуванням 

відео контенту. Для цього вже формується так званий "Всесвітній мовний 

роумінг" - (WBR), тобто база для доступу до контенту в різних середовищах і 

зонах мовлення, які використовують різні стандарти, між універсальними 

абонентськими терміналами. 

 

Рисунок 3.4 - Схема надання сервісів ОТТV 

 

Відзначимо ще одну технологію, як і CDN, покликану заощадити 

магістральний трафік, іменовану Торрент-ТВ або BitTorrent Live. Вона працює в 

мережах р2р (peer-to-peer), які називаються одноранговими або пірінговими. 

Кожен вузол в такій мережі виступає як в ролі клієнта, так і сервера. Така 
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організація дозволяє зберегти працездатність системи при будь-якому числі 

вузлів. 

Говорячи стосовно передачі відео контенту, відправивши запит, 

абонентський пристрій отримує контент одночасно від декількох джерел, які 

відправили на нього запит, і в той же час ці джерела отримують контент від 

абонентського пристрою. Відповідно, щоб система працювала максимально 

ефективно, необхідно якомога більше число глядачів. Особливо це важливо для 

трансляцій, тобто потокового мовлення телеканалу. Чим більше глядачів дивиться 

трансляцію, тим вона якісніша. Передача відео контенту в таких мережах буде 

коштувати істотно дешевше, ніж через CDN, і для цього не потрібна дорога 

інфраструктура. Однак недолік такої системи очевидний - гарантувати якість 

послуги, тобто оптимальне число пристроїв глядачів, оператор не може [10]. 

Таким чином, і Торрент-ТВ, і CDN найбільш підходять для передачі відео 

контенту за запитом, тобто послуг VOD. 

Активна інформатизація суспільства призвела до вибухового зростання 

продажів пристроїв-споживачів контенту, що використовують безпроводові 

мережі. Навіть персональні комп'ютери не були для користувачів настільки 

персональними, якими зараз стали смартфони і планшети. Сучасний абонент хоче 

отримувати всі можливі послуги на свій пристрій.  

Аналіз архітектури розглянутих технологій дозволяє зробити висновок, що 

до сучасних умов найбільш пристосовані мережі передачі даних WiMAX і LTE. 

Уже в ході створення в них закладена можливість ефективної доставки відео 

контенту, однак потенційна ємність мереж LTE, за рахунок більшої швидкості в 

низхідному напрямку, говорить про їх переваги. У той же час технології, подібні 

DVB-H, в даний час є неперспективними. 

Однак не можна не помітити потенціалу послуг ОТТV, а особливо їх 

зручності для абонента. Для оператора вони можуть стати або загрозою, або 

конкурентною перевагою. 

Таким чином, аналіз сучасних технологій доставки відео контенту та 

перспектив їх розвитку показав: 

- стійку тенденцію зростання роздільної здатності засобів відображення 

інформації, а, отже, і щільності переданого потоку даних, аж до голографічної 

технології на рівні не менше "16K". При цьому комплексне завдання доставки 

відео контенту такого дозволу неможлива без впровадження принципово нових 



51 

 

алгоритмів стиснення (кодування) інформації і створення нових мереж з доставки 

даного контенту; 

- на сьогоднішній день на ринку послуг з доставки реалістичного контенту 

користувачеві (рівня HDTV) більшою поширеністю користуються телемовні 

технології (DVB S2 / T2 / C2 / H / SH), але вже через кілька років провідними 

технологіями стануть телекомунікаційні (LTE) і інтернет технології ( OTTV); 

- актуальність інтеграції відеокамер в телевізійні термінали з метою 

розвитку засобів спілкування між абонентами, а також безконтактного управління 

терміналами; 

- при формуванні кольорових об'ємних зображень високої роздільної 

здатності необхідно вирішити проблему зниження енергоспоживання пристроїв і 

їх експлуатаційні характеристики. Одним з найбільш ефективних шляхів 

вирішення даної задачі є впровадження гнучких світлодіодних матриць на базі 

органічних світлодіодів OLED, PLED і т.п. 
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАННЯ КОРОТКИХ ВІДЕО ПОТОКІВ В 

IP -МЕРЕЖАХ 

 

 

На сьогоднішній день частка відео трафіку в Інтернеті складає близько 60% 

і, згідно з прогнозами компанії Cisco Systems, виросте до 80% в 2020 року [1]. 

Крім того, зростає частка мобільного трафіку і частка відео форматів HD і 

Ultra HD. Відмінною особливістю мобільних (безпроводових) пристроїв є те, що 

швидкість передачі даних може істотно змінюватися з часом. Це обумовлено, по-

перше, властивостями середовища передачі: зміною сили сигналу під час руху 

пристрою, наявністю випадкових перешкод; а по-друге, змінним числом 

пристроїв, які змагаються за безпроводовий канал. У той же час, при передачі 

відео потоків необхідно підтримувати швидкість передачі даних великого 

заданого порогу. 

Дана проблема була частково вирішена за допомогою механізму 

буферизації, тобто завчасного завантаження на пристрій деякої частини відео 

файлу, що дозволяє згладити короткочасні погіршення швидкості з'єднання. З 

іншого боку, користувачі далеко не завжди доглядають відео файл до кінця, тому 

не має сенсу завантажувати на пристрій весь відео файл, а досить підтримувати 

обсяг буфера на певному рівні. Цей підхід отримав назву Progressive Download: 

після стартової фази накопичення буфера на стороні користувача (англ. Initial 

burst), серверу досить відправляти дані клієнта зі швидкістю, що дорівнює 

швидкості відтворення. У зв'язку з тим, що в безпроводових мережах пропускна 

здатність з'єднання може істотно змінюватися з часом, перед початком передачі 

відео потоку не може бути вибраний деякий фіксований бітрейт завантаження 

відео потоку так, щоб при цьому використовувати всю доступну пропускну 

здатність з'єднання, і уникнути перешкод під час відтворення. 

Таким чином, виникає задача адаптивного вибору якості відео потоку, що 

задовольняє поточним властивостям каналу передачі даних. Для вирішення цього 

завдання був розроблений міжнародний стандарт адаптивної потокової передачі 

даних MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) [2]. 

Стандарт MPEG-DASH визначає протокол взаємодії клієнта і сервера при 

передачі відео потоку. Відео файл на сервері розбитий на короткі сегменти. Для 

кожного сегмента на сервері зберігаються його копії різної якості. Клієнт на 



53 

 

підставі деякого алгоритму визначає якість наступного сегмента, що буде 

завантажений. 

Стандарт описує протокол взаємодії клієнта і сервера, але не визначає 

конкретного алгоритму прийняття рішень для клієнта, надаючи розробникам 

можливість вибрати алгоритм, найбільш підходящий для вирішення конкретного 

завдання. У зв'язку з цим з моменту початку розробки стандарту в літературі було 

представлено безліч різних підходів до реалізації цього алгоритму.  

Крім того, виробниками програмного забезпечення представлений ряд 

пропрієтарних алгоритмів, в тому числі реалізованих в мультимедійних 

програвачах Microsoft Smooth Streaming, Apple HTTP Live Streaming (HLS), і в 

відкритому програвачі від Adobe Systems: Open Source Media Framework (OSMF). 

В даному розділі розглядається передача відео потоків в безпроводовій 

мережі, в тому числі, за наявності фонового веб-трафіку, і досліджується робота 

двох алгоритмів, що використовують різні підходи при виборі розподільчої 

здатності (якості). 

Вибір технології безпроводової мережі обумовлений тим, що на 

сьогоднішній день в мережах, що використовують дану технологію, генерується 

близько 40% трафіку і ця частка продовжує зростати [1]. 

У розділі докладно досліджується сценарій, в якому DASH-клієнт не 

дивиться відео файл цілком, а шукає цікаві йому фрагменти. Іншими словами, він 

регулярно перериває відтворення і запитує новий ще не завантажений відео 

фрагмент. Подібна поведінка клієнта є досить поширеною. Наприклад, згідно з 

дослідженнями компанії Visible Measures до 20% всіх переглядів відео файлів 

користувачами мають тривалість менше 10 секунд [5]. 

Крім того, широке поширення набули такі сервіси, як Vine і Video on 

Instagram, що дозволяють користувачам обмінюватися короткими відео файлами в 

соціальній мережі.  

 

 

4.1 Стандарт MPEG-DASH 

 

Технологія була розроблена в рамках групи MPEG, робота була розпочата в 

2010 році, в січні 2011 року отримала статус драфта (чернетки) міжнародного 

стандарту і затверджена в якості міжнародного стандарту в листопаді 2011 року. 

У квітні 2012 року стандарт MPEG-DASH опублікований з ідентифікатором ISO / 
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IEC 23009-1: 2012, в липні 2013 року схвалена друга редакція стандарту, в якій 

були виправлені неточності і помилки, також включила підтримку повідомлень 

про події, в грудні 2014 року друга редакція стала загальнодоступною. 

Стандарт заснований на технологіях Adaptive HTTP streaming (описана в 9-

му випуску стандартів 3GPP) і HTTP Adaptive Streaming (HAS, з 2-го випуску 

пакета стандартів Open IPTV Forum. В рамках взаємодії з MPEG, 10-й випуск 

стандартів 3GPP прийняв DASH (зі специфічними кодеками і режимами роботи) 

для роботи в бездротових мережах. Крім того, технологія DASH схожа з HLS 

(HTTP Live Streaming) від Apple, HDS (HTTP Dynamic Streaming) від Adobe і 

Smooth Streaming від Microsoft. 

До робочої групи по розробці стандарту MPEG-DASH входять десятки 

представників галузі, серед них Microsoft, Adobe, Google, Sony, Netflix, Qualcomm, 

Ericsson, Samsung та інші компанії. 

Організація MPEG LA 27 липня 2015 року оголосила про збір патентів для 

створення єдиного патентного пулу MPEG-DASH. 

Стандарт MPEG-DASH описує протокол взаємодії сервера, який надає відео 

контент (відео файли), і клієнта, що завантажує цей контент за допомогою 

протоколу HTTP. Як нижчого протоколу транспортного рівня використовується 

протокол TCP, який забезпечить передачу даних без втрат і дублікатів. Відповідно 

до стандарту відео контент на сервері розбитий на сегменти тривалістю τ. 

Сегменти на сервері зберігаються в кількох бітрейтах. 

 Під бітрейтом відео сегмента розуміється відношення розміру сегмента в 

бітах до тривалості його відтворення. Більший бітрейт забезпечує кращу якість 

відео потоку. Для опису бітрейтів, доступних для кожного сегмента, на сервері 

зберігається файл опису відео потоку (англ. Media Presentation Description, MPD). 

Після встановлення TCP-з'єднання клієнт запитує у сервера цей файл, і далі, в 

процесі відтворення відео фрагменту, на основі інформації, представленої в файлі, 

і деякого алгоритму, який не регламентується стандартом, клієнт адаптивно 

вибирає, коли і в якій якості завантажувати наступний сегмент. 

 

4.2 Алгоритми вибору бітрейту 

 

Алгоритм прийняття рішень на стороні клієнта повинен бути націлений на 

досягнення максимальної якості відео зображення, що проглядається 

користувачем (англ. Quality of User Experience, QoE). 
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На QoE впливають такі чинники: 

- очікування початку відтворення відео фрагменту; 

- число і тривалість пауз при відтворенні відео фрагменту;  

- розподільча здатність відео фрагменту, що переглядається; 

- частота змін розподільчої здатності і їх амплітуда. 

У бакалаврській роботі розглядаються приклади двох алгоритмів, що 

використовують різні підходи до вибору бітрейта. Основна відмінність цих 

алгоритмів полягає в тому, чи використовується при прийнятті рішення про вибір 

бітрейта інформація про поточний стан буфера. 

 

4.2.1 Алгоритм Instant 

 

Одним з найпростіших алгоритмів вибору бітрейта є алгоритм Instant. 

Даний алгоритм вибирає бітрейт кожного наступного сегменту трохи меншим 

пропускної здатності з'єднання, виміряної за деякий проміжок часу. В алгоритмі 

використовуються 3 параметра: 

- мінімальний обсяг буфера bmin (в секундах), при якому починається 

відтворення відео фрагменту; 

- коефіцієнт чутливості алгоритму β (β ≤1), що визначає співвідношення між 

виміряною пропускною спроможністю і обраним бітрейтом; 

- тривалість тимчасового інтервалу Δ, за який розраховується середня 

пропускна спроможність з'єднання з сервером. 

Суть алгоритму полягає в наступному. Після закінчення завантаження i-го 

сегмента оцінюється середня пропускна здатність з'єднання при завантаженні 

цього сегменту: 

 

ρs =
r(i)τ

tf(i)−ts(i)
      (4.1) 

 

де r(i) – бітрейт i-го сегменту, а tf(i) и ts(i) - час початку та завершення 

завантаження сегменту відповідно. 

Середня пропускна здатність з'єднання в інтервалі від t1 до t2 визначається, 

як 

 

ρ(t1, t2) =
∑ ρsi (i)|[tf(i),ts(i)]∩[t1,t2]|

∑ |[tf(i),ts(i)]∩[t1,t2]|i
,   
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де |[x1, x2]| = x2 − x1 - тривалість інтервалу[x1, x2].  

Рішення про вибір бітрейта сегмента i+1  приймається наступним чином. 

Відтворення відео фрагменту на стороні клієнта не починається, поки обсяг 

буфера менше величини bmin. Щоб зменшити затримку початку відтворення, при 

обсязі буфера b < bmin бітрейт сегмента i+1  вибирається рівним мінімально 

можливого бітрейту: 

 

r(i + 1) = rmin =  min
r∈ℜ

r 

 

де ℜ — безліч доступних на сервері бітрейтів згідно MPD. 

У всіх інших випадках вибирається максимально можливий бітрейт, що не 

перевищує оцінку пропускної здатності ρ(t−∆ρ,t), помноженої на коефіцієнт β: 

 

r(i + 1) = max
r<𝛽𝜌ρ(t−∆ρ,t)

r, r ∈ ℜ 

 

4.2.2 Алгоритм Міллера 

 

  Даний алгоритм прагне підтримувати обсяг буфера в заданих межах. 

Алгоритм знижує бітрейт, якщо обсяг буфера став менше нижньої межі blow, і 

підвищує, якщо накопичений буфер деякого об'єму і обсяг буфера зростає досить 

швидко. Даний алгоритм змінює бітрейт по кроково, тобто 

 

r(i + 1) ∈ { r↑(i), r(i), r↓(i)}, 

 

де r↑(i) та r↓(i) – наступний бітрейт з ℜ, більший (менший) поточного 

бітрейта r(i), якщо такий існує. Крім того, позначимо максимальний і мінімальний 

бітрейт з ℜ, як rmax і rmin відповідно. 

Алгоритм використовує наступний набір параметрів: 

- порогові значення обсягу буфера bmin≤ blow < bhigh; 

- коефіцієнти чутливості алгоритму α1, ..., α5; 

- тривалість Δ інтервалу згладжування пропускної здатності. 

При виборі бітрейта наступного запитуваного сегмента алгоритм отримує 

на вхід динаміку зміни обсягу буфера b(t) і статистику пропускної здатності 
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з'єднання при завантаженні попередніх сегментів ρs(i), яка визначається за 

формулою (4.1). Робота алгоритму ділиться на 2 фази: 

- фаза початкового завантаження буфера; 

- фаза нормальної роботи. 

Основне завдання фази початкового завантаження буфера-забезпечити 

баланс між скороченням стартової затримки відтворення, накопиченням 

достатнього обсягу буфера, щоб уникнути пауз відтворення, і відповідністю між 

обраним бітрейтом відео потоку і доступною пропускною спроможністю 

з'єднання. Вибір бітрейта в початковій фазі залежить від поточного обсягу буфера 

b(t). 

- Якщо b(t) ≤ bmin и r↑(i)  ≤ α2ρ(t−∆,t), то r(i+1)= r↑(i).  

- Якщо bmin < b(t) ≤blow и r↑(i) ≤ α3ρ(t−∆,t), то r(i+1) = r↑(i).  

- Якщо b(t) > blow и r↑(i) ≤ α4ρ(t−∆,t), то r(i+1)= r↑(i). 

- Якщо b(t) ≥ bhigh, то запит наступного сегмента відкладається, поки обсяг 

буфера не стане менше bhigh. Зменшення обсягу буфера відбудеться за рахунок 

того, що користувач перегляне частину відео фрагменту. 

- У всіх інших випадках алгоритм не змінює бітрейт r(i+1) = r(i). 

Коефіцієнти α2, α3, α4 підібрані так, що зі збільшенням обсягу буфера 

зростає агресивність алгоритму по відношенню до вибору бітрейта (табл. 4.1). 

Початкова фаза триває, поки виконуються всі наступні умови: 

- поточний бітрейт менше середньої пропускної здатності r(i)≤α1ρ(t−∆ρ,t); 

- продовжується зростання обсягу буфера b(t2) ≥ b(t1), при t2  > t1; 

- не досягнуто максимально доступного бітрейту rmax. 

 

Таблиця 4.1 - Параметри алгоритмів вибору бітрейту 

Instant 
Р 0,95 

Д, с 10 

Алгоритм 

Міллера 

blow, С 10 

bhighi,С 50 

а1 0,75 

a2 0,33 

а3 0,50 

a4 0,75 

а5 0,90 

∆, с 10 
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Завданням фази нормальної роботи є підтримка буфера на рівні bopt =

blow+bhigh

2
 і зміна бітрейту відповідно до поточного обсягу буфера. 

Якщо b(t) < bmin, то вибирається найменший з доступних бітрейтів, r(i+1) = 

rmin. 

Якщо bmin < b(t) ≤ blow та r(i) ≥ ρs(i), то r(i+1) =, r↓ (i). 

Якщо b(t) > bopt, но r↑ (i) > α5ρ(t−∆ρ,t), то клієнт не запитує новий сегмент, 

поки b(t) > bopt. 

Якщо b(t) > bhigh та r↑(i)≤α5ρ(t−∆ρ,t), то r(i+ 1) = r↑ (i). 

У всіх інших випадках алгоритм не змінює бітрейт r (i + 1) = r (i). 

 

4.3 Експериментальне дослідження 

 

Проведемо дослідження розглянутих вище алгоритмів вибору бітрейта за 

допомогою середовища імітаційного моделювання NS-3[19].  

NS3 є вільним програмним забезпеченням, поширюваним під ліцензією 

GNU GPLv2, і орієнтований на дослідницьке застосування, а так само 

застосування в освітніх цілях. Початкові коди NS3 відкриті для дослідження, 

модифікації і використання. 

NS3 є дуже гнучким і в той же час потужним засобом моделювання за 

рахунок використання C++ як вбудована мова опису моделей. Так само, окрім 

С++, може використовуватися Python. Обидві мови в симуляторі рівноправні і 

приймаються для опису моделей телекомунікаційних систем. 

Завдяки дуже великому і гнучкому API, а так само завдяки повноті 

документації програмних інтерфейсів, розробник моделі практично нічим не 

обмежується. Йому надається можливість побудови як власних моделей будь-якої 

складності, так і, завдяки використовуваній ліцензії GNU GPLv2, зміна і 

доповнення вже існуючих моделей, що входять в комплект ПО. 

У NS3 розроблені моделі безпровідних типів мереж, що дозволяють 

проводити моделювання навіть з рухомими об'єктами в тривимірному просторі. 

Розроблений FrameWork під назвою FlowMonitor, що надає дуже гнучкі методи 

збору інформації з модельованих активних мережевих пристроїв і каналів зв'язку. 

Симулятор не має власного графічного інтерфейсу, проте для засобів візуалізації 

моделей використовуються проекти NetAnimator і PyViz.  
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Рисунок 4.1 - Топологія експериментальної мережі 

 

Розглянемо сценарій (рис. 4.1).  

Веб-сервер з'єднаний з точкою доступу за допомогою проводового 

з'єднання пропускною спроможністю 1 Гбіт/с і затримкою розповсюдження 

сигналу RTT = 10 мс. Точка доступу мережі Wi-Fi і клієнтські пристрої на 

фізичному рівні використовують протокол IEEE 802.11n. В якості алгоритму 

керування швидкістю передачі використовується алгоритм Minstrel. Клієнтські 

пристрої розташовані на відстані 36 метрів від точки доступу. Як показали 

попередні експерименти, при такому розташуванні пристроїв сумарна пропускна 

здатність на рівні додатків S0 = 12,7 Мбіт/с. 

Клієнти генерують наступний трафік. Один пристрій є DASH-клієнтом, що 

переглядає відео файли з сервера. Решта Nweb = 4 клієнтських пристроїв 

завантажують з сервера веб сторінки через експоненціальна розподілений час з 

заданим середнім TinterReq. 

Розмір веб-сторінок що завантажуються, вибирається таким чином, щоб в 

середньому на Nweb пристроїв припадала фіксована частка пропускної здатності 

каналу Load: 

 

L =
S0 ∗ TinterReq ∗ Load

Nweb
 



60 

 

 

DASH-клієнт переглядає відео файли наступним чином. Через випадковий 

час з заданим розподілом, відтворення поточного відео фрагменту завершується і 

починається завантаження нового відео фрагменту. Таким чином, замість того 

щоб дивитися відео від початку і до кінця, клієнт шукає найбільш цікаві йому 

епізоди. У даній роботі час між переглядом двох послідовних відео фрагментів 

має експоненціальний розподіл із середнім TinterClick, яке обмежене знизу 

тривалістю одного сегмента τ. 

Щоб мінімізувати затримку при перемиканні на новий відео фрагмент і не 

завантажувати в буфер пакети з попереднього відео фрагменту, TCP з'єднання з 

сервером примусово закривається, і відкривається нове з'єднання, за допомогою 

якого починається завантаження нового відео фрагменту. 

Тривалість експерименту Tsim = 1500 с. Для кожного експерименту 

проведені 5 незалежних прогонів імітаційної моделі. Інші параметри 

експерименту представлені в табл. 4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Параметри експериментів 

TinterReq , c 30 

ℜ, Мбiт/с 0,3; 0,5; 1,0; 1,8; 2,5; 5,0; 8,0;16,0; 24,0; 40,0 

Load, % 28, 65 

τ, с 2 

 

Щоб оцінити якість сприйняття відео зображення клієнтом, в кожному 

експерименті вимірюються наступні величини: 

- частка пропускної здатності каналу, яка припадає на DASH-клієнта і 

сумарна частка пропускної здатності каналу, яка припадає на всіх веб-клієнтів; 

- середній бітрейт відео потоку, переглянутого DASH-клієнтом; 

- середній логарифм бітрейта,  відношення бітрейта сегмента що 

переглядається, до мінімального бітрейту; 

- середня затримка початку відтворення нового відео фрагменту; 

- загальне число пауз за весь час експерименту; 

- сумарне число пауз за весь час експерименту; 

 - середнє число змін бітрейта за 1 секунду переглянутого відео фрагменту; 

- середній модуль зміни бітрейта. 
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4.4 Аналіз результатів дослідження 

 

На рисунках 4.3– 4.9 представлені результати імітаційного моделювання 

для двох досліджуваних алгоритмів при значеннях параметра bmin = {2; 5} та 

значеннях навантаження, що генерується веб клієнтами, Load = 28%.  

Штриховий лінією на рис.4.3 показана сумарна частка пропускної здатності 

каналу, яка припадає на веб-клієнтів. Можна бачити, що величина, виміряна в 

експерименті, виявилася близькою до початково заданого навантаження в 28%. 

Суцільною лінією на тому ж рисунку показана частка пропускної здатності, 

що доводилася на DASH-клієнта.  

З отриманих результатів випливає, що DASH-клієнтові не вдається 

використовувати пропускну здатність каналу що залишилася. Причини даного 

ефекту полягають в наступному. По-перше, для обох алгоритмів пропускна 

здатність з'єднання може бути невикористаною в зв'язку із затримкою визначення 

доступної пропускної здатності з'єднання протоколом TCP, а саме, роботою 

механізму TCP Slow Start. Особливо значний вплив цього фактору при малих 

значеннях TinterClick (в цьому випадку DASH-клієнт часто встановлює нове 

з'єднання) і малому навантаженні, що генерується веб-клієнтами.  

 

 

 

Рисунок 4.2 –Умовні позначення для рисунків 4.3-4.9. 

 

Рисунок 4.3 – Частка пропускної здатності каналу, яка припадає на DASH-клієнта 

для Load = 28% 
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Рисунок 4.4 – Середній бітрейт відео потоку, переглянутого DASH-клієнтом для 

Load = 28%, Мбіт\с 

 

По-друге, недостатнє використання пропускної здатності алгоритмом 

Міллера пояснюється дискретністю доступного набору бітрейтів і тим, що 

алгоритм припиняє завантажувати сегменти після досягнення певного обсягу 

буфера. З графіка середнього бітрейта відтворених відео фрагментів можна 

бачити, що на коротких відео фрагментах (при малих значеннях TinterClick) середній 

бітрейт значно менший доступного DASH-клієнту пропускної здатності каналу. 

 

 

Рисунок 4.5 – Середній логарифм бітрейту для Load = 28% 
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Рисунок 4.6 – Середня затримка початку відтворення нового відео фрагменту для 

Load = 28%, с 

 

Основною причиною цього ефекту є брак інформації про стан каналу на 

початку передачі відео фрагменту. Якщо порівнювати два алгоритми вибору 

бітрейта, то можна бачити, що середній бітрейт вище у алгоритму Instant. Це 

пояснюється тим, що даний алгоритм вибирає бітрейт наступного сегмента 

відповідно до виміряної пропускної спроможності портів, незалежно від бітрейту 

попереднього сегмента, що завантажується або поточного стану буфера. У той час 

як алгоритм Міллера при малому обсягу буфера підвищує бітрейт по кроково і 

тільки тоді, коли виміряна пропускна здатність каналу значно більше наступного 

бітрейта. 

 

 

Рисунок 4.7 – Число пауз за весь час експерименту для Load = 28% 
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Рисунок 4.8 – середнє число змін бітрейту за 1 секунду переглянутого відео 

фрагменту для Load = 28%; 

 

Крім того, з представлених графіків видно, що зменшення величини bmin 

дозволяє збільшити середній бітрейт, так як в цьому випадку алгоритми раніше 

починають підвищувати бітрейт запитуваних сегментів.  

З графіків початкової затримки можна бачити, що використання bmin = 2  

дозволяє також знизити затримку початку відтворення відео фрагменту. Це 

обумовлено тим, що при меншому значенні bmin  відтворення починається після 

завантаження меншого числа сегментів. З іншого боку, графік сумарної 

тривалості і числа пауз показує недолік алгоритму Instant при bmin = 2 с. Він 

обумовлений агресивною політикою підвищення бітрейту, яка реалізується на 

початковому етапі відтворення відео фрагменту, особливо вразливому до 

флуктуацій пропускної здатності з'єднання.  

 

 

Рисунок 4.9 –  Модуль зміни бітрейту для Load = 28%, Мбіт/с 
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Так як на початку відтворення обсяг буфера b=bmin, то висока ймовірність 

спустошення буфера і виникнення пауз при відтворенні. Алгоритм Міллера, в 

свою чергу, допускає паузи у відтворенні при зростанні навантаження на мережу 

зі сторони веб-клієнтів і збільшення середньої тривалості відео фрагменту. Це 

пов'язано з тим, що на відміну від алгоритму Instant даний алгоритм підтримує 

обмежений обсяг буфера, що в разі значного і довгострокового зменшення 

пропускної здатності з'єднання призводить до спустошення буфера і настанню 

пауз. Більше число пауз у алгоритмі Міллера при bmin = 2 с, в порівнянні з bmin = 5 

викликано занадто пізнішим перемиканням на мінімальний доступний бітрейт. 

Також на представлених графіках можна бачити відмінності алгоритмів в 

частоті і амплітуді змін бітрейта. На коротких відео фрагментах Instant рідше 

змінює бітрейт і практично завжди на більше по модулю значення, а алгоритм 

Міллера - частіше, але на менше значення. Причина даного ефекту полягає в 

тому, що алгоритм Міллера змінює бітрейт по кроково, а Instant відразу вибирає 

бітрейт, що задовольняє поточну пропускну здатність з'єднання. У той же час на 

довгих відео фрагментах алгоритм Міллера показує кращі результати за обома 

показниками: він рідше змінює бітрейт і змінює його на меншу величину. Таким 

чином, алгоритм Міллера виявляється більш стабільним на довгих відео 

фрагментах. 

Для вирішення проблем, описаних в цьому розділі можна використовувати 

такі підходи.  

1. Використовувати статистику пропускної здатності, зібрану під час 

передачі попередніх відео фрагментів. 

2. Реалізувати крос-рівневий протокол, що дозволяє передавати інформацію 

про пропускну здатність з'єднання з канального рівня на рівень додатків.  

Разом з тим, як показує проведені в бакалаврській роботі дослідження, 

збільшення бітрейта на початку передачі відео потоку може призводити до 

наступних проблем:  

- збільшення бітрейта сегментів, що завантажуються до початку відтворення 

відео фрагменту, призводить до збільшення затримки початку відтворення.  

- більш агресивна політика вибору бітрейта сегментів при малому обсязі 

буфера може призводити до пауз у відтворенні. 
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Зазначені проблеми можуть бути вирішені, зокрема, за рахунок 

приоритизації на канальному рівні трафіку для DASH-клієнтів, які починають 

перегляд відео файлів або клієнтів з малим об'ємом буфера.



 

 

 

ВИСНОВКИ  

 

Основні результати бакалаврської роботи наступні: 

Аналіз сучасних технологій доставки відео контенту та перспектив їх 

розвитку показав: 

- на сьогоднішній день на ринку послуг з доставки реалістичного контенту 

користувачеві (рівня HDTV) більшою поширеністю користуються телемовні 

технології (DVB S2 / T2 / C2 / H / SH), але вже через кілька років провідними 

технологіями стануть телекомунікаційні (LTE) і інтернет технології ( OTTV); 

- дослідження архітектури розглянутих технологій дозволяє зробити 

висновок, що до сучасних умов найбільш пристосовані мережі передачі даних 

WiMAX і LTE, однак потенційна ємність мереж LTE, за рахунок більшої 

швидкості в низхідному напрямку, говорить про її переваги. У той же час 

технології, подібні DVB-H, в даний час вважаються неперспективними. Однак не 

можна не помітити потенціалу послуг ОТТV, а особливо їх зручності для 

абонента. Для оператора вони можуть стати або загрозою, або конкурентною 

перевагою. 

Розглядалася передача відео потоків в безпроводовій мережі, в тому числі, 

за наявності фонового веб-трафіку, і досліджувалася робота двох алгоритмів, що 

використовують різні підходи при виборі розподільчої здатності (якості). 

Для вирішення відомих проблем, що виникають при передачі відео потоків, 

пропонується використовувати такі підходи:  

- Використовувати статистику пропускної здатності, зібрану під час 

передачі попередніх відео фрагментів. 

- Реалізувати крос-рівневий протокол, що дозволяє передавати інформацію 

про пропускну здатність з'єднання з канального рівня на рівень додатків.  

 Збільшення бітрейта на початку передачі відео потоку може призводити 

до наступних проблем:  

- збільшення бітрейта сегментів, що завантажуються до початку відтворення 

відео фрагменту, призводить до збільшення затримки початку відтворення.  

- більш агресивна політика вибору бітрейта сегментів при малому обсязі 

буфера може призводити до пауз у відтворенні. 



 

 

Зазначені проблеми можуть бути вирішені, зокрема, за рахунок 

пріоритизації на канальному рівні трафіку для DASH-клієнтів, які починають 

перегляд відео файлів або клієнтів з малим об'ємом буфера.  
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