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Sammanfattning 

Den enorma ökningen av multicasttjänster har visat begränsningarna hos tradi-
tionella nätverkshanteringsverktyg vid multicastkvalitetsövervakning. Det behövs 
någon annan form av övervakningsteknik som inte är en hårdvaruinriktad lösning 
så som ökad länkgenomströmmning, buffertlängd och kapacitet för att förbättra 
kundupplevelsen. I rapporten undersöks användningen av biblioteken FFmpeg, 
och OpenCV samt no-reference image quality assessemnt algoritmen BRISQUE för 
att förbättra tjänstekvaliteten och kundupplevelsen. Genom att upptäcka 
kvalitetsbrister hos bildrutor samt bitfel i videoströmmen kan QoS och QoE förbät-
tras. Uppgiftens ändamål är att i realtid detektera avvikelser i bildkvalitet och bitfel 
i en multicastvideoström för att sedan notifiera tjänsteleverantören med hjälp av 
SNMP traps. Undersökningen visar positiva resultat med en hybridlösning med 
användning av både BRISQUE och FFmpeg då båda ensamma inte är tillräckligt 
anpassade för multimediaövervakning. FFmpeg har möjligheten att detektera av-
kodningsfel som oftast beror på allvarliga bitfel, och BRISQUE algoritmen utveck-
lades för att analysera bilder och bestämma bildkvaliteten. Enligt testresultaten kan 
BRISQUE användas för multicastvideoanalysering eftersom att den subjektiva 
bildkvaliteten kan bestämmas med god pålitlighet. Kombinationen av dessa 
metoder har visat bra resultat men behöver undersökas mer för användning av 
multicastövervakning. 
 

Nyckelord 
Multicast, multicastövervakning, FFmpeg, OpenCV, BRISQUE, bildkvalitetsanalys-
ering, stödvektormaskin.   



 
 
 
 
 

  



Abstract 

The enormous increase in multicast services has shown the limitations of tradition-
al network management tools in multicast quality monitoring. There is a need for 
new monitoring technologies that are not hardware-based solutions such as in-
creased link throughput, buffer length and capacity to enhance the quality of expe-
rience. This paper examines the use of FFmpeg, and OpenCV as well the no-
reference image quality assessment algorithm BRISQUE to improve the quality of 
service as well as the quality of experience. By detecting image quality deficiencies 
as well as bit errors in the video stream, the QoS and QoE can be improved. The 
purpose of this project was to develop a monitoring system that has the ability to 
detect fluctuations in image quality and bit errors in a multicast video stream in 
real time and then notify the service provider using SNMP traps. The tests per-
formed in this paper shows positive results when using the hybrid solution pro-
posed in this paper, both BRISQUE and FFmpeg alone are not sufficiently adapted 
for this purpose. FFmpeg has the ability to detect decoding errors that usually oc-
curs due to serious bit errors and the BRISQUE algorithm was developed to analyse 
images and determine the subjective image quality. According to the test results 
BRISQUE can be used for multicast video analysis because the subjective image 
quality can be determined with good reliability. The combination of these methods 
has shown good results but needs to be investigated and developed further. 

Keywords 
Multicast, multicast monitoring, FFmpeg, OpenCV, BRISQUE, image quality as-
sessment, support vector machine.   
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1  |  INLEDNING 

 
1 Inledning 

Företaget DGC utvecklar en ny tjänst för IPTV distribution över multicast mot 
slutkunder. För att säkerställa kvaliteten i tjänsten vill DGC övervaka både trans-
mission och innehåll för att snabbt identifiera fel och troliga orsaker. Det finns 
kommersiella produkter på marknaden, men DGC önskar att utvärdera 
möjligheten att själva utveckla applikationer för övervakning och larmhantering för 
tjänsten. 
 
Syftet med arbetet är att reda ut det lämpligaste sättet att övervaka video multicast-
sändningar och verifiera dess integritet utan att skada sändningen, samt utreda hur 
olika fel kan påverka en videoström.  

1.1 Problemformulering 
Den enorma ökningen av multicasttjänster har enligt Alan Conrad Bovik et al. [1] 
och Mostafa Hashem [2] visat begränsningarna hos traditionella nätverkshante-
ringsverktyg för övervakningen av multicasttjänstekvaliteten samt kundupplevel-
sen. Problemet med majoriteten av övervakningstekninkerna som finns att imple-
mentera idag är att det krävs stora förändringar i redan befintliga nätverksinfra-
strukturer, eller så måste strömmen manipuleras för att kunna verifiera dess integ-
ritet. Det finns ett Behov av någon annan form av övervakningsteknik som inte är 
en hårdvaruinriktad lösning så som ökad länkgenomströmmning, buffertlängd och 
kapacitet för att förbättra kundupplevelsen. För att lösa problemet ska en övervak-
ningstjänst för en multicastvideoström utvecklas som enkelt ska kunna appliceras 
på en befintlig nätverksinfrastruktur utan större förändringar.  

1.2 Målsättning 
Målet med arbetet är att skapa en tjänst som övervakar multicastvideosändningar i 
realtid och som kan avgöra om fel har uppstått för att sedan notifiera DGC. Utifrån 
analysen av resultaten från undersökningen ska en värdetabell skapas beroende på 
hur olika fel kan påverka videoströmmen i realtid. Systemet kommer att använda 
sig av de lämpligaste övervakningsteknikerna utifrån förstudien, teknikerna ska 
implementeras under testningsperioden för att sedan jämföras och analyseras. Tes-
terna för detta arbetet förväntas påverka DGCs implementation av framtida tjäns-
ter för videoströmning.  
 
Krav för uppgiften: 
● Systemet ska övervaka en multicast-sändning av videodata i realtid. 
● Systemet ska kunna avgöra om det uppstått ett fel i strömmen. 
● En värdetabell med statistik som beror på hur bitfelen påverkar vide-

oströmmen. 
● Beroende på värdetabellen och fel ska en lämplig åtgärd utföras. 
● Skala på de kritiska problemen som kan uppstå när bitar och andra påver-

kande faktorer påverkar strömmen. 
● Alla bildkvalitetsbrister ska loggas. 
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För att uppnå dessa krav kommer en förundersökning av övervakningstekniker 
genomföras för att ta reda på vilka tekniker som kan användas. Utvärdering av ex-
isterande tekniker kommer att jämföras för att hitta den lämpligaste lösningen. 
Undersökning av vart övervakningsmodulen ska placeras, nära slutkunden eller 
källan kommer att genomföras. En risktabell över felen som kan uppstå med en 
förklarande slutsats som underlättar framtida åtgärder. Vid påträffande fel enligt 
risktabellen ska dessa kategoriseras och loggas, vid kritiska fel kommer 
tjänsteleverantören att notifieras. DGC kommer att förse gruppen med möjligheten 
att undersöka uppgiften i deras nätverk med alla nödvändiga verktyg som behövs 
för att lösa problemet. 

1.3 Avgränsningar 
För att bestämma videokvaliteten på strömmen kommer endast bilder att analys-
eras Analysen kommer inte att se på paketnivå och ljudet kommer inte att analys-
eras. Systemet kommer endast att testas i labbmiljö med kontrollerad ström. Pake-
ten kommer inte att använda RTP utan bara ren UDP utan kontrollsumma. Eft-
ersom RTP inte används kommer jitter beräkningar inte utföras.  På grund av 
tidsbegränsningarna kommer maskininlärningen med hjälp av en 
stödvektormaskin inte att tränas med egen data från strömmen, maskinen som 
kommer att användas är den som inkluderas i BRISQUE-release. 
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2 Teori och bakgrund 

Begreppet IPTV slog igenom år 1995 tack vare Judith Estrin och Bill Carrico som 
utvecklade tekniken på företaget Precept Software enligt Jean-Gabriel Rémy et al. 
[3]. Med hjälp av multicast-tekniken utvecklades mjukvaran för IPTV  primärt av 
Steve Casner, Karl Auerbach, Cha Chee Kuan. Tekniken för IPTV är en gammal 
teknik som funnits länge men på senare år utvecklats och förbättrats på grund av 
ökat användningsområde och bättre teknik menar Fernan F. Pusung [4]. 
Bredbandsbolaget blev, år 2005, den första internetleverantören i Sverige att lev-
erera IPTV över kopparförbindelse. Dock blev Teliasonera det största företaget i 
Sverige att leverera IPTV år 2009. Detta ämnesområde utvecklas fortfarande på 
grund av att ny teknik kontinuerligt utvecklas och förbättras.  

2.1 Multicast 
Enligt IETF [5] är IP multicast en Internetstandard för att leverera paket till en 
grupp av mottagare. Multicast används främst till multimediaapplikationer. Paket 
skickas från en källa till en multicastrouter som vid behov replikerar paketen och 
skickar vidare över ett multicastvidarebefodringsträd till alla anslutna mottagare. 
Multicast är ett brett område och måste skiljas åt när tekniken implementeras i lo-
kala nätverk samt över internet eftersom fler åtgärdande metoder och tekniker 
måste användas när implementationen sker över internet. Anledningen till detta 
anser Yang-hua Chu Carnegie et al. [6] vara att på lokala nätverket är det switchar-
na som måste stödja multicast och på internet måste dirigeringsprotokollen och 
internetleverantören som driver nätverket stödja multicast. IP multicast är skalbart 
eftersom att det inte krävs någon kunskap om mottagare. Mottagare kan ansluta sig 
eller lämna en multicastaddress  dynamiskt. Protokollet som används för att anslu-
ta eller lämna en multicast grupp heter Internet Group Management Protocol eller 
IGMP, och Protocol Independent Multicast eller PIM. PIM protokollet är till för att 
skapa vidarebefodringsträd. PIM tillhör multicast vägvalsprotokoll familjen och 
används främst inom IPTV över internet. PIM består av fyra olika tekniker PIM 
Sparse Mode, PIM Dense Mode, dubbelriktad PIM och källspecifik Multicast PIM, 
alla tekniker har sina specifika användningsområden beroende på vad multi-
casttjänsten kommer användas till.  
 
Den enorma ökningen av multicasttjänster har enligt Mostafa Hashem [2] visat 
begränsningarna hos traditionella nätverkshanteringsverktyg vid övervakningen av 
multicastkvaliteten. Övervakningen av nätverk är viktigt för att bibehålla god 
kvalitet av tjänsten (QoS), genom att rapportera prestandaproblem som hög latens 
och paketförlust. Problemet med multicast är att routingträdets egenskaper skapar 
problem som meddelandeimplosion och tjänsteleverans som är mycket komplexare 
hos multicastnät jämfört med unicastnät. Multicast använder dessutom User Data-
gram Protocol (UDP) vilket betyder att nätverket inte kommer att rapportera några 
problem till källan eller mottagaren.   
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2.1.1 Sparse och dense mode 
PIM Sparse Mode bygger enligt IETF:s RFC-standard [7] upp infrastrukturen och 
kommunikationshanteringen i ett multicastnätverk där IGMP, ett annat protokoll 
kan användas för att kunna delta och avstå från anslutningen. Sparse mode är mer 
lämpligt för större nät där möjligheten att välja deltagandet efter konfigurationen i 
en viss ström är effektivare i jämförelse med dense anser Mostafa Hashem [2]. 
Tekniken bygger på att enheter ansluter sig till multicastströmmen för att delta i 
strömmen och få information. Detta medför också mindre nätbelastning i jä-
mförelse med dense då nätet belastas omgående. Sparse skalar även mycket bättre 
och används i dagens sammanhang för IPTV för realtidsinformation på internet.  
 
PIM Dense mode fungerar bra i ett litet nätverk där tekniken bygger på att alla en-
heter i nätverket deltar i multicastströmmen efter konfigurationen. Enligt RFC-
standarden [8] bygger tekniken på att enheter i nätverken i efterhand kan lämna ett 
deltagande i strömmen vilket inte är effektivt i större nät samt har nackdelen att 
dense mode skalar dåligt. 

2.1.2 Real-time Transport Protocol 
RTP är ett protokoll som körs över UDP och kan överföra multimedia i realtid och 
brukar kombineras med Real-time Transport Control Protocol (RTCP) eller Real-
time Transport Streaming Protocol (RTSP) för att öka egenskaperna av vad som 
kan göras med strömmarna enligt Mostafa Hashem [2]. Värt att nämna är att RTP 
är envägskommunikation vilket är byggt för att skicka data till dess klienter enligt 
IETF [9] medan RTSP tillåter klienter att kontakta servern med unicast till exempel 
för att spola fram och tillbaka strömmen i realtid. RTCP kontrollerar RTP och har 
egenskapen att övervaka RTP-strömmen. 
 
Session Description Protocol (SDP) används i samband med RTP vars enda syfte är 
att skapa en överenskommelse så att kommunikationen sker smidigt.  
 
Real-time Transport Control Protocol eller RTCP är ett komplement till RTP för att 
kunna övervaka och hämta information om en eller flera RTP sessioner enligt IETF 
[10]. RTCP planterar in testpaket i flödet som RTP skickar och som kan ge infor-
mation om hur pass bra kvaliteten är under en session.  
 
Real-time Transport Streaming Protocol eller RTSP är enligt Mostafa Hashem [2] 
ett kontrollprotokoll som arbetar i samband med RTP för att tillhandahålla inne-
håll för klienter. Protokollet möjliggör funktionalitet i att klienter kan anropa serv-
ern och få information gällande deras ändamål. 

2.1.3 Multicast Monitoring Tools 
I traditionella unicast-nätverk används ping- och traceroute-program för att testa 
och diagnostisera problem i nätet, dessa verktyg kan dock inte användas för mul-
ticast-nätverk påstår Mostafa Hashem [2]. Programmet mtrace, bygger på att hitta 
vägen i ett omvänt multicastvidarebefodringsträd från klienten till källan. Tekniken 
påminner mycket om traceroute och är byggt för att ersätta den tekniken för just 
syftet multicast. Dock är inte denna teknik skalbar och behöver extra stöd av 
routrarna. 
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Sdr-monitor, MHealth och RTPmon är övervakningstekniker som används i syfte 
med Session Directory (SDR) och Real-Time Transport Protocol (RTP), och bygger 
på att samla information om varje ansluten klient i multicastvidarebefodringsträd 
enligt Mostafa Hashem [2]. Ett av verktygen som kan användas i denna typ av 
övervakningssystem är Mrinfo som extraherar trafikinformation som paket 
varningar och antal försök paket skickats på en deltagande router i ett multi-
castvidarebefodringsträd samt aktiva noders gränssnitt. 
 
Tyvärr är dessa övervakningstekniker begränsade och behöver antingen nätverks-
stöd som använder RTP eller SDR. Ingen av teknikerna är tillämpningsbara på 
skalbara system eftersom detta kan resultera till en ACK-explosion som innebär 
slöseri av bandbredden i nätverket. Nedan är några av de vanligaste protokollen 
som används till multicastnätverksövervakning enligt Mostafa Hashem [2]. 
 
● SNMP - Simple network management protocol, (aktiv) 
● HPMM - Hierarchical Passive Multicast Monitor, (passiv) 
● SMRM - SNMP-based multicast reachability monitoring, (aktiv/passiv) 
● MRM - Multicast routing monitor, (passiv)  
● RMPMON - SNMP i kombination med RTP MIB, (aktiv/passiv) 

 
Aktiv: aktivt begär information som är krävande. Passiv: passivt lyssnande av trafi-
ken som går på nätet för vidare analysering, mindre krävande metod.    

2.2 Active Queue Management 
Active Queue Management är algoritmer som hanterar routerbufferten och kastar 
paket beroende på belastning samt vilken algoritm som används. Nedan beskrivs 
några av de vanligaste algoritmerna som brukar vara förkonfigurerade på routrar-
na. 

2.2.1 Random Early Drop 
Random Early Drop, är en algoritm som kastar paket beroende på statistiska san-
nolikheter för hur routerbufferten beter sig enligt Cisco [11]. Följande punkter som 
RED följer är: genom en genomsnittlig köstatistik kunna undvika anslutningar; 
försöka undvika global synkronisering; undviker hög belastning av trafik som har 
stor påverkan på routrar så som global synkronisering; kan reglera trafiken och 
övervaka trafik i mån att förbättra tjänsten över förbindelsen. 

2.2.2 Tail drop 
Tail drop är en annan av algoritmerna som används i routrar och är byggd för att 
skydda routrar mot trafiköverbelastning. Denna algoritm tar ej hänsyn till trafik 
från olika källor utan tar det senaste paketet i en belastad router och kastar det. 
Detta påverkar därför användningen för de olika användarna som trafikerar rout-
ern. Källorna med högst volym av data, kommer att utnyttja största delen av 
routerbufferten. Väldigt orättvis algoritm där källor med störst trafikvolym får 
större prioritet medan källorna med lägre trafikvolym kommer att underprioriteras 
och få sämre Quality of service (QoS). En annan och stor nackdel som är 
anledningen till AQM algoritmernas existens är global synkronisering enligt Floyd 
S. et al. [12]. Tail drop är förebyggande algoritm mot global synkronisering som 
ökar utnyttjandet av bandbredden. 
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2.3 Typer av fel 
Det finns många olika typer av fel som kan uppstå i en multicastström. För att kun-
na detektera dessa fel måste felen först undersökas för att förstå hur dessa fel kan 
detekteras. 

2.3.1 Bitfel och jitter 
Bitfel kan delas upp i olika kategorier enligt Behrouz A. Forouzan [13], enstaka bit-
fel där en bit har ändrats och burstfel där fler än 2 bitar har ändrats.  När data 
utsätts för störningar är det oftast fler än en bit som påverkas, antalet bitar som 
påverkas beror på dataöverföringshastigheten och hur lång störningen är.  
 
Jitter är en oönskad avvikelse från en periodisk signal som referens till en tidpunkt 
enligt A. Kuo et al. [14]. Avvikelsen kan uttryckas i tidsfördröjning, eg. absolut tid 
eller normaliserat till en enhetsintervall med fasen (rads/s), frekvensamplituden 
representerar den avvikande tiden. Bit error rate (BER) är ett mått som beskriver 
förhållandet innan en bit bortfaller av den totala överföringen, amplituden 
påverkar BER mest. Hög dataöverföring bidrar till jitter och för att hålla BER sta-
bilt bör jitter amplituden och magnituden minska proportionellt. Jitter delas in i 
två kategorier: slumpmässigt jitter och deterministiskt jitter (DJ). Jitter för en 
kommunikationslänk anger normalt totalt jitter (TJ), och antingen RJ och DJ eller 
bara en av dem. Dessa avvikelser kan betraktas med root mean square (RMS) som 
dock inte ger en helhetsbild som kan bestämma en BER [14]. Bestämd avvikelser är 
svåra att betrakta med RMS och därför bör tas med försiktighet, probability density 
function (PDF). 
 
Slumpmässigt jitter är bakgrundsljudet när som plockas upp vid telefonsamtal, 
som i allmänhet är indelat i Gaussiska och icke-gaussiska distributioner. De flesta 
antar att RJ är en Gauss-fördelning eftersom det flesta obegränsade bullerkällor 
har gaussiska distributioner menar A. Kuo et al. [14]. 
 
DJ består av följande delkomponenter; Databeroende Jitter (DDJ), DDJ motsvarar 
en varierande jitter som enligt A. Kuo et al. [14] är beroende av det bitmönster 
sänds på länken. DDJ kan delas upp i ytterligare två subkategorier;  duty-cycle dis-
tortion (DCD) och inter-symbol interference (ISI). DCD beskriver ett jitter med 
ojämlika pulsbredden för de höga och låga logiska värdena på en signal. ISI är 
beroende av de överförda mönstret. 
 
Periodisk Jitter (PJ), PJ avser periodiska variationer på signalskantens positioner 
över tiden. Korrigerat jitter är påverkat av periodiskt men inte alltid och därför bör 
undersökas anser A. Kuo et al. [14]. Dessa typer av störningar kan nästan alltid 
förbättras genom att hitta problemet. 
 
Bounded Uncorrelated Jitter (BUJ), BUJ sker oftast på grund av koppling enligt A. 
Kuo et al. [14], till exempel från angränsande databärande länkar. Slumpat jitter 
klassas också som okorrigerat men behöver inte vara just det som påverkar sig-
nalen utan andra faktorer kan påverka detta. Denna typ av avvikelse är svårare att 
felsöka och kan ha många anledningar, ett exempel är överhörning.  
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Jitter kan orsakas av överbelastning på nätet, köer, anropskollision, och serial-
isering effekter. Orsakerna till RJ är i allmänhet bullerkällor. DJ beror på samver-
kan mellan olika specifika systems komponenter. Största orsakerna till DJ enligt A. 
Kuo et al. [14] är elektromagnetisk interferens (EMI), överhörning, och signalre-
flektion. 
 
För att beräkna skillnaden av relativa transittider D för två olika paket i och j an-
vänds ekvation 2.1 och ekvationen 2.2 används vid beräkning av jitter. 
 

!(#, %) = (() − (+) − (,- − ,+) = ((- − ,-) − ((+ − ,+)                 (ekv.  2.1:) 
D är den relativa transisttiden mellan två paket i och j, R är tiden när paketet mottagits, S är tiden när paketet 

skickats, i är nuvarande paketet och j föregående paketet. 
 

.(#) = %(# − 1) + (|!(# − 1, #)| −
)(+23)

34
                            (ekv. 2.2) 

Den sista termen divideras med 16 för att minska inverkan av stora slumpmässiga förändringar. 

2.3.2 Paketförlust 
Paketförlust beror enligt Hong Lin et al. [15] huvudsakligen av det fyra följande 
anledningar: överbelastade länkar då paketen antingen hamnar i en buffert eller 
blir kastade. Lösningen till följande problem är att öka bandbredden eller prioritera 
realtidstrafik. Dock hjälper inte prioriteringen av trafiköverbelastningen, men den 
kan förebygga sannolikheten för paketförlust; enhetsprestanda hos Routern, 
Switchen, eller brandväggen kan vara en flaskhals för trafiken över nätet då den 
inte hinner med länkgenomströmningen. Lösningen för detta är att köpa ny ut-
rustning som kan hantera kapaciteten som länkarna tillförser; mjukvarufel kan 
också vara en anledning till paketförluster och bör ständigt uppgraderas för att 
undvika buggar; kabelfel är en annan vanlig orsak som brukar vara lättare att de-
tektera på kopparlinor. Fiber kan visa sig att ha för starkt eller svagt ljus vilket kan 
leda till paketförluster. 

2.4 Feldetektering 
Redundans i detta sammanhang handlar om att lägga till redundanta bitar i paket 
vilket gör det möjligt att detektera eller rätta till korrupta bitar i ett paket. Källan 
lägger till dessa redundanta bitar på ett sätt så att en relation skapas mellan det 
riktiga datat och de redundanta bitarna. Mottagaren kan sedan kontroller denna 
relation för att upptäcka fel. Hur de redundanta bitarna läggs till beror på kodning. 
Kodning delas ofta upp i två breda kategorier, block coding, och convolution coding 
enligt Behrouz A. Forouzan [13].   
 
I blockkodning delas data upp i dataord med k bitar, dataorden tillsammans med 
de redundanta bitarna skapar kodord, kodorden består av n = k + r bitar, där n är 
det totala numret bitar, k är antalet bitar i dataordet, och r är de redundanta bitar-
na. 2k kombinationer av dataord kan skapas, 2n kodord kan skapas. Eftersom n > k 
kommer antalet möjliga kodord att vara större än antalet dataord enligt Behrouz A. 
Forouzan [13]. Samma dataord kommer alltid att kodas till samma kodord på 
grund av processens en-till-en relation, detta medför att 2n- 2k kodord inte kommer 
att användas. För att mottagaren ska kunna bestämma att ett fel har uppstått måste 
mottagaren upptäcka att kodordet har ändrats. Mottagen har en lista på alla giltiga 
kodord som kan skapas, om det kodordet inte finns med på listan av giltiga kodord 
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har kodordet ändrats och är nu icke-giltigt, mottagaren kan nu säkert säga att ett 
fel har uppstått i transmissionen. Om ett kodord har korrumperats men fortfarande 
är ett giltigt kodord kommer felet inte att upptäckas. 

2.4.1 Hammingavstånd 
Hammingavståndet är antalet motsvarande bitar som skiljer sig ifrån varandra 
mellan två ord av samma längd enligt Behrouz A. Forouzan [13]. Ham-
mingavståndet mellan det mottagna kodordet och det skickade kodordet är antalet 
bitar som har korrumperats under transmissionen, det betyder att om Ham-
mingavståndet är större än noll så har kodordet ändrats under transmissionen. Det 
minimala Hammingavståndet är det minsta avståndet mellan alla möjliga par av 
kodord. För att garantera att ett fel ska kunna upptäckas måste det minimala 
hammingavståndet vara dmin = s + 1, där s är Hammingavståndet mellan det skick-
ade och mottagna kodordet. 
 
Ett linjärt kodblock är en kod där exklusiv disjunktion av två giltiga kodord skapar 
ett nytt kodord. Den minimala Hammingavståndet för ett linjärt kodblock är det 
minsta antalet ettor i ett giltigt kodord som är skiljt från noll. Den vanligaste meto-
den för att upptäcka fel är enligt Behrouz A. Forouzan [13] parity-check kod, denna 
typen av kodning är en typ av linjär blockkodning, där kodorden består av n = k + 1 
bitar, den extra biten heter parity bit. Den minimala Hammingavstånd för denna 
kodning är dmin = 2. Kodaren kopierar dataorden och genererar sedan en en parity 
bit, denna bit är resultatet av  modulär aritmetik av dataordet. Om antalet ettor i 
dataordet är jämnt kommer resultatet att vara noll, om antalet ettor är udda kom-
mer resultatet att vara ett. I båda fallen kommer kodordet att innehålla ett jämnt 
antal ettor. Mottagaren gör sedan samma kontroll för kodordet, resultatet för detta 
kallas för syndrome. Om detta resultat är noll är antalet ettor i kodordet jämnt och 
ifall resultatet är ett är antalet ettor ojämnt. Det betyder att mottagaren kan de-
tektera att data har korrumperats när resultatet blir ett, dock kan resultatet vara 
noll även om data har korrumperats, all data som korrumperats kommer att kastas. 
Cyklist kodning är ett speciellt linjärt block, om ett kodord roteras cykliskt kommer 
resultatet att vara ett annat kodord. 

2.4.2 Kontrollsumma 
Kontrollsumma är en feldetekteringsteknik som oftast används vid nätverks- eller 
transportlagret istället för vid datalänklagret enligt Behrouz A. Forouzan [13]. Vid 
källan delas meddelandet upp i m-bitars enheter, där generatorn genererar en extra 
m-bitars enhet, som kallas kontrollsumma. Mottagaren kontrollerar sedan medde-
landet genom att skapa en ny kontrollsumma från kombinationer av det skickade 
meddelandet och kontrollsumma. Om den nyskapade kontrollsumman bara 
innehåller nollor finns det ingen märkbar korruption och meddelandet accepteras 
annars kommer det kastas. Kontrollsumman är vanligtvis 16 bitar och kan anvä-
ndas för att detektera fel i ett meddelande av alla storlekar. Det är dock inte lika bra  
som CRC på att kontrollera fel. 

2.5 Full-Reference Image Quality Assessment 
Image Quality Assessment eller IQA är enligt Alan Conrad Bovik et al. [1] tekniker 
som försöker att uppskatta den subjektiva, mänskliga upplevda kvaliteten på en 
bild. IQA delas upp i två kategorier, full-reference (FR), och no-reference (NR), där 
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FR innebär att bilden jämförs med en referens bild som antas vara av perfekt 
kvalitet, och NR innebär att bildens kvalitet uppskattas utan en originalbild som 
referens enligt Jaime Moreno et al. [16]. De mätvärden som används för att 
bestämma kvaliteten inkluderar till exempel skarphet, kontrast, brus, och färg. En 
bilds kvalitet kan representeras av summan av originalbilden och bilden vars 
kvalitet ska att utvärderas. Förlusten av den perceptuella kvalitet är direkt relaterad 
till synliga förvrängningar hos bilden. Den enklaste implementationen av bild-
kvalitetsuppskattning är enligt Ahmet M. et al. [17] Mean Square Error (MSE), som 
kan subjektivt kvantifiera fel hos bilder. 

2.5.1 Mean Square Error 
MSE är en teknik för jämförelse av två eller flera olika bilder genom att jämföra de 
olika frekvenserna på de korresponderande pixlarna på varje bild som resulterar 
till en totalsumma av avvikelser enligt Prasantha HS et al. [18], bildkvaliteten anses 
vara bättre när avvikelsen är nära noll. MSE är enligt [1,16,17,18] inte den lämplig-
aste metoden eftersom att den inte uppskattar subjektiva bildkvalitetsmått bra och 
jämförelsen täcker inte alla aspekter kring bildkvaliteten som till exempel färg-
sampling. 

5,6 =
3

789
	 [<(#, %) − <(#, %)]>8

-?3
7
+?3                     (ekv.  2.3) 

<är referesbilden  och <är, N är höjden, M är bredden, C är antalet kanaler. 

2.5.2 Peak Signal-To-Noise Ratio 
PSNR används oftast när destruktiv komprimeringen ska rekonstrueras för att 
mäta bildens avvikelser som påverkats av olika komprimerings tekniker. PSNR likt 
MSE jämför två bilder för att hitta avvikelser enligt Prasantha HS et al. [18] som 
presenteras i enheten Db, vid lägre värden antas bildens kvalitet var sämre menar 
Jaime Moreno et al. [16]. Denna teknik kan användas för att mäta 
frekvensförhållandet mellan de starka signalerna i en bild samt de korrupta sig-
nalerna som kan komma att påverka presentationen. Som ekvation 2.4 nedan visar 
använder sig algoritmen av MSE som tidigare nämnts. 

  @,A( = 10 ⋅ DEF3G
8HIJ

K

8LM
                      (ekv. 2.4) 

 MAXI är maximala värdet för en pixel. 

2.5.3 Structural Similarity 
SSIM används också för att jämföra bilders kvalitet efter en komprimering för att 
se hur mycket av bilden som förlorats under komprimeringen. Denna algoritm ut-
vecklades för att ersätta PSNR och MSE och ger bäst resultat i jämförelse enligt 
Jaime Moreno et al. [16]. Formeln är uppbyggd av tre komponenter luminositet, 
kontrasten och strukturen för varje bild som ska jämföras för varje bildpixel. 

,,N5(O, P) =
(>QRQSTUV)(>WRSTUK)

(QR
KTQS

KTUV)(WR
KTWS

KTUK)
                                     (ekv. 2.5) 

x, y är matriserna som ska jämföras 

2.6 No-Reference Image Quality Assessment 
Människor är väldigt bra på att uppskatta bildkvaliteten, datorer har inte ett 
mänskligt öga för sådant. No-reference image quality assessment är ett koncept för 
att kunna detektera dåliga bildkvaliteten utan att ha en original referens till bilden 
som skulle visats. BRISQUE är en av flera algoritmer som kan detektera ifall en bild 
är bra eller dålig med en liten felmarginal enligt Alan Conrad Bovik et al. [1]. 
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2.6.1 Human visual system model 
HVS är en modell som är ämnat för bild och videobearbetning som idag inte är fullt 
utvecklat på grund av komplexiteten enligt Xinbo Gao et al. [19]. Genom att följa 
modellen kan utvecklare med respekt för fysikens och biologiska lagar utveckla al-
goritmer med målet att framställa ett mänsklig mönster inom tekniken. Image 
Quality Assessment är bara en bråkdel av vad som vill förstås inom HVS och därför 
väldigt tidigt i utvecklingen. Tidigare var färg-TV inte helt övertygande, då det an-
sågs att människans uppfattning av färg varit för komplext och stort för strömning-
en. Detta har visat sig vara fel och färg har kunnat komprimeras ner med bilden för 
mänsklig uppfattning. 

2.6.2 Chromatic Induction Wavelet Model 
CIWaM är en perceptuell modell av HVS på låg nivå. Modellen uppskattar hur 
bilder uppfattas för en observatör på avståndet d genom att Modellera de percep-
tuella kromatiska induktionsprocesserna i HVS enligt Jaime Moreno et al. [16]. 
Från en bild I och observationsavståndet d skapar CIWaM den perceptuella bilden 
Ip som observatören uppfattar vid observering av bilden i från distansen d. Model-
len är baserad på tre viktiga stimulansegenskaper, rumslig frekvens, rumsorienter-
ing, och omgivande kontrast. Dessa tre egenskaper möjliggör förening av kroma-
tiska assimilation, kontrastfenomen, och andra perceptuella processer. Algoritmen 
undersöker bilder enligt human visual system och bygger på att analysera varje 
närliggande bildrutas luminositet samt förändring efter tonarts skalan. 

2.6.3 Blind/Referenceless Image Spatial QUality Evaluator 
BRISQUE är en av många No-Reference Image Quality Assessment algoritmer som 
bygger främst på statistisk, genom att använda normaliserad luminositet koeffi-
cient för beräkning av möjliga avvikelser som påverkat bildens naturlighet. 
BRISQUE har visat positiva resultat och har till och med visat bättre resultat än 
många referensberoende algoritmer enligt Alan Conrad Bovik et al. [1]. BRISQUE 
använder en maskininlärningsalgoritm för klassificera bildkvaliteten. Enligt Alan 
Conrad Bovik et al. [1] utvecklades BRISQUE i syftet att identifiera bildkvaliteten 
inom multimediastreaming. IPTV, Youtube och många andra explosiva tjänster 
inom multimediabranchen behöver någon annan form av bildkvalitetsfilter än bara 
länkgenomströmmning, bufferlängd och kapacitet för att öka QoE.  Alan Conrad 
Bovik et al. [1] menar att QoE metoder tidigare bara fokuserat på nätvärkinfrastruk-
turen och dess uthållighet. BRISQUE är en algoritm som bevisat att QoE även kan 
förbättras med bildanalysering och maskininlärning. Algoritmens testresultat har en-
ligt [1] har visat att ingen bildreferens är nödvändig för att determinera ifall bilden är 
bra eller dålig, låga värden på resultatet betyder att bildens kvalitet anses vara bra. 
 
Algoritmen kräver inte mycket prestanda för bildanalysering. Alan Conrad Bovik et al. 
[1] algoritmen använder maskinupplärning i from av en stödvektormaskin som är trä-
nad med data från en databas skapad av Laboratory for Image & Video Engineering 
(LIVE). 

2.7 Stödvektormaskin 
Stödvektormaskin är enligt Bernhard Schölkopf et al. [20] en typ av artificiell intel-
ligens som med en matematisk maskininlärningssalgoritm klassificerar inmat-
ningsdata i förutbestämda grupper. Det finns två olika kategorier inom maskininlä-
rning övervakad inlärning och oövervakad inlärning. För att bestämma det bästa 
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planet som separerar de olika grupperna, väljs planet med längst distans till ett el-
ementet i båda grupperna och som skär grupperna se figur 2.1 och figur 2. 2. Att 
minimera vektorn är nonlinear optimization task som kan lösas med Karush-Kuhn-
Tucker (KKT) villkoren som använder Langrange-multipliers X+ enligt Chih-Wei 
Hsu et al. [21]. 

 3

||	Y	||
+

3

||	Y	||
=

>

||	Y	||
	                      (ekv. 2.6) 

Där Z	 är vektor distansen till ett element i båda grupperna vid skärningspunkten. 

 
Z	 = X+	P+	O[	

7
+?G                                      (ekv. 2.7) 

Beräkning för att beräkna var hyperplanet ska skära grupperna 
 

0 = X+	P+
7
+?G 	                                        (ekv. 2.8)  

Ovanstående formel kan skrivas om till ekv. 2.8 enligt KKT villkor. 
 

 
Figur 2.1: Presenterar datat i grupperingar som delas av hyperplan. 
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Figur 2.2: Beskriver figur 2.1 med matematiska formler och hur hyperplanet definieras. 
 

Skapandet av en Stödvektormaskin sker på följande sätt enligt Chih-Wei Hsu et al. 
[21]; Ett dataset med klassifikationer och träningsdata tillförs till maskinen som 
använder matematiska formler på datat för att kunna placera ny inmatningsdata i 
grupper; Standardavvikelsen och medelvärdet ska beräknas på träningsdatat för att 
senare återappliceras på datasetet; Genom att mata maskinen med ny data efter att 
maskinen fått öva på träningsdatat kan enligt Bernhard Schölkopf et al. [20] Stöd-
vektormaskinen förutspå mönster och liknelser som de båda dataseten har gemen-
samt. 

2.8 FFmpeg 
FFmpeg [22] är ett av det största multimedia ramverken med öppen källkod. 
Ramverket används för att avkoda, koda, transcode, mux, demux, strömma, filtrera 
och spela multimedia, samt stödjer det flesta formaten. Ramverket används inom 
många områden såsom multimediaövervakning, mediaspelare för strömning och 
filmverktyg som OpenCV. FFmpeg kan kompileras och köras på det flesta opera-
tivsystemen. Den innehåller bibliotek som libavcodec, libavutil, libavformat, libav-
filter, libavdevice, libswscale och libswresample, dessa kan användas av applikat-
ioner [23]. FFmpeg innehåller dessutom , FFserver, FFplay och FFprobe som kan 
användas av slutanvändare för transkodning, streaming och spelning. 

2.8.1 FFprobe 
FFprobe är en applikation som använder FFmpeg ramverket. FFprobe utvecklades 
av FFmpeg för att extrahera information som metadata från en multimedia ström 
[24], denna information kan användas för att övervaka en ström. FFprobe kan 
användas både som en fristående applikation eller i kombination med en applika-
tion, som kan utföra mer sofistikerad bearbetning. Datat är designat för att enkelt 
analyseras och användas av andra applikationer. 
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2.9 OpenCV 
OpenCV (Open Source Computer Vision Library), är ett öppet källkodsbibliotek 
[25], för bild och video analysering, datorseende, och maskininlärning. OpenCV 
använder FFmpeg tillsammans med andra ramverk  och används främst till real-
tidsapplikationer. Biblioteket utvecklades för att erbjuda en gemensam infra-
struktur för datorvisionsapplikationer, ett flertal optimerade algoritmer för da-
torseende och maskininlärning. Algoritmerna kan användas för att upptäcka och 
känna igen ansikten, identifiera objekt, klassificera mänskliga handlingar i videok-
lipp, spåra och detektera rörliga objekt, och hitta liknande bilder från en bilddata-
bas. OpenCv har gränssnitt för C++, C, Python, Java och MATLAB, samt stödjer 
Windows, Linux, Android och Mac OS.    
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3 Metoder och resultat 

Det finns olika lösningsmetoder för öka och säkerställa kvaliteten på en multi-
casttjänst, de bästa lösningarna är proaktiva metoder som förebygger fel genom att 
bygga upp ett nät och konfigurera routrarna för att vara mycket väl anpassade för 
multicast-trafik, denna lösning kommer att öka kvaliteten men kommer inte att 
upptäcka fel om det av någon anledning skulle ske; En annan lösning för att 
kontrollera kvaliteten är att aktivt injektera test trafik i nätet för att kunna 
upptäcka paketförlust, eller beräkna jitter; De sista lösningarna är passiva metoder 
som reaktivt upptäcker fel efter att det uppstått. 

3.1 Lösningsmetoder 
Proaktiv: Förebygger fel genom att bygga upp ett nät och konfigurera routrarna för 
att vara mycket väl anpassade för multicast-trafik, denna lösning kommer att öka 
övergripande kvaliteten i nätet, men kommer inte att upptäcka fel om det av någon 
anledning skulle ske. 
 
Aktiv: Injekterar testpaket i nätet för att kontrollera datalänkarnas pålitlighet och 
prestanda genom att upptäcka paketförlust, eller beräkna jitter. 
 
Reaktiv: De reaktiva lösningarna inkluderar att kontrollera kontrollsumman i pa-
ket, använda SNMP i routrarna för att se bitfel, att analysera bildkvaliteten hos 
strömmen. Det finns mjukvara som FFprobe och ffmpeg som har möjligheten att 
hämta metadata från en videoström och analysera den utifrån det. 
 
De lösningar som är lämpligast för denna uppgift är de passiva metoderna som re-
aktivt upptäcker fel eftersom DGC inte har kontroll över multicastströmmarna utan 
de kommer från en utomstående leverantör. Utav de tidigare nämnda reaktiva 
metoderna kommer bildanalyseringsmetoderna att undersökas vidare för att 
upptäcka fel och minskad kvalitet av multicasttjänsten. Algoritmen som kommer 
att användas för att bestämma bildens kvalitet är BRISQUE eftersom majoriteten 
av de andra övervakningsmetoderna kräver att paketen skickas med RTP, och 
övervakningstjänsten ska kunna appliceras enkelt på en befintlig nätverksinfra-
struktur utan större förändringar. Bildanalyseringsmetoden kommer att användas 
tillsammans med FFprobe eftersom att bildrutor som misslyckas att avkodas inte 
kan analyseras med BRISQUE. FFprobe kan dock inte användas utan BRISQUE 
eftersom att det  inte går att avgöra minskad bildkvalitet som uppstått under 
transmissionen. No-reference algoritmen BRISQUE valdes även för dess noggran-
na analyseringsresultat och effektivitet enligt Alan Conrad Bovik et al. [1].  
 
För att undersöka hur pålitliga no-reference image quality assessment algoritmerna 
är för att upptäcka fel måste en undersökning av full-reference image quality as-
sessment algoritmer först utföras. FR algoritmerna är väl testade och allmänt ac-
cepterade för att objektivt mäta förvrängningar och minskad kvalitet hos bilder. 
Testerna av FR IQA algoritmerna kommer att utföras på bilder med liknande 
förvrängningar som kan uppstå under transmissionen hos ett multicastträd. Algo-
ritmerna kommer att implementeras i python med hjälp av det matematiska py-
thon biblioteket NumPy och OpenCv. OpenCv kommer att användas för att hämta 
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bildrutor från strömmen, bilderna kommer sedan att sparas i en NumPy matris för 
att kunna analyseras av algoritmerna. 

3.2 Resultat 
Testerna har utförts under DGCs regiment med utrustning som projektgruppen 
blivit försedda med för att kunna undersöka projektets ändamål. Ett labb med en 
multicasttopologi samt en multicastström med datat som ska analyseras och un-
dersökas. Datat i strömmen skickas endast över UDP-paket utan kontrollsumma. 
DGC har ingen kontroll över de inkommande datat som levereras, därför finns inte 
möjligheten att manipulera paketen som färdas genom nätverket. Analysering och 
beräkning av jitter har bortprioriteras eftersom paketen inte skickas med RTP 
protokollet och inte  är numrerade, vilket är viktig information för jitter. 

3.2.1 Labbmiljö 
Labbmiljön som användes för testerna av analyseringsalgoritmerna efterliknade 
DGC:s verkliga nätverk, topologin ser ut som följande: mr, ma och as prefixen hitt-
tas i slutet av varje routernamn som är enheter vid slutkunder och strömmen 
kommer ifrån s-dgc-lab-mr01, enligt figur 3.1. Testerna utfördes vid slutkundesen-
heterna, no-reference algoritmen BRISQUE användes för bildfelsdetekteringen och 
för att upptäcka bildförvrängningarna som uppstått under transmissionen, avkod-
ningsfel detekterades med FFprobe. För att kontrollera och minska bildkvaliteten 
hos strömmen vid behov minskades överföringshastigheten hos länkarna. Dessa 
avvikelser skickades sedan med snmp-traps till en central anslutningsdator.  

figur 3.1: Labbets topologi. Kunderna representeras av  enheter som slutar på mr, ma, och as. MPLS används 
endast vid mr- och ma-enheterna.. Trafiken mellan mr-enheter skickas över enheter märkta med dr och cr. 

Multicastströmmens källa kommer från DGC:s underleverantör och enheten är märkt s-dgc-lab-mr01. Multi-
castrouting är uppsatt mellan mr01 och mr02, och trafiken tunnlas över dr01, cr01, och dr02. 
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3.2.2 FFprobe 
Genom användningen av FFprobe kommandot “FFprobe <ipaddr> -showframes” 
på multicastströmmen kunde information om strömmen extraheras, figur 3.2 ex-
empel på informationen hos en b-bildruta samt övergripande information om 
strömmen. Informationen inkluderar till exempel vilken typ av bildruta det är samt 
strömmens källa. Innan strömmen kunde analyseras behövde strömmen synkroni-
seras tills att det kom en i-bildruta. För att undersöka hur analysresultatet såg ut 
när bildkvaliteten minskat, minskades överföringshastigheten hos länken som ana-
lyserades. Resultatet av detta syns i figur 3.3. Det felmeddelanden som uppkom vid 
analyseringen var endast avkodningsfel, FFprobe kunde inte avgöra vad som orsa-
kade felen. 

Figur 3.2: Den första bilden innehåller metadata från en bildruta. Andra bilden beskriver övergripande inform-
ation om strömmen. 

 

Figur 3.3: Felmeddelande när FFprobe misslyckas avkoda bildrutor. 
 

3.2.3 Implementation av Full-Reference image quality assessment algoritmer 
Två bilder lästes in med OpenCv för att översätta bilderna till matriser, en refe-
rensbild och en förvrängd bild enligt figur 3.4. 

Figur 3.4: inläsning och omvandling av bilder till matriser. 
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Matriserna som representerade bilderna var uppbyggda på följande sätt, bildens 
höjd översattes till antalet rader, antalet kolumner var bildbredden, och vid färg-
bilder var djupet antalet kanaler, i det flesta fall kommer antalet kanaler vara 3, 
RGB. Varje element i matrisen representerar en pixel hos bilden, så värdena varie-
rar mellan 0 och 255. Dessa matriser skickades sedan vidare till full-reference algo-
ritmerna bedömningen av kvaliteten. Implementationen av mean square error al-
goritmen följde ekvation 2.1 och såg ut som figur 3.5.  

Figur 3.5: beräkning av mean square error. 
 

Peak Signal-To-Noise Ratio algoritmen implementerades på nedanstående sätt, 
algoritmen följde på ekvation 2.4 men förenklades för att underlätta implementat-
ionen se figur 3.6. 

Figur 3.6: beräkning av peak signal-to-noise ratio. 
 

Structural Similarity algoritmen som används vid jämförelsen av algoritmerna 
fanns i python biblioteket skimage.  

3.2.4 Implementation av No-Reference IQA algoritmen BRISQUE 
BRISQUE algoritmen implementerades genom att algoritmen översattes från mat-
lab kod [1] till python. Stödvektormaskinen som användes för att klassificera bild-
kvaliteten var den som var inkluderad med matlab koden, denna Stödvektormaskin 
var redan tränad med subjektiva kvalitetsvärden för olika bilder enligt LIVE:s Sub-
jective Image Quality Database. Bilderna som skulle värderas omvandlades först till 
gråskala, figur 3.7.  

Figur 3.7: Funktionen som anropas för uträkningen av BRISQUE värden. 
 

Efter det beräknades bildens egenskaper, figur 3.8, genom anropet till bris-
que_features, där inmatningsparametern är bilden som omvandlades till gråskala. 

Figur 3.8: funktion för beräkning av bildegenskaper. 
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Bildegenskaperna beräknades först för hela bilden sedan halverades bildstorlek och 
berkäningarna utfördes igen för den nya bildmatrisen. För att beräkna normal-
fördelningen hos bilderna användes estimate_ggd_param funktionen som såg ut 
som figur 3.9, värdena som returnerades till feat listan var alpha och den över-
gripande standardavvikelsen. 

Figur 3.9: funktion för beräkning av general gaussian distribution. 
 

Efter att normalfördelningensparametrarna beräknats, skiftades structural distri-
bution matrisen cirkulärt enligt figur 3.10, med shifts matrisen. 

Figur 3.10: funktion för att cirkulärskiftning av structural distribution. 
 

Därefter beräknades den asymmetriska general gaussian distribution hos en ny 
matris, pair som var produkten av matrismultiplikation mellan skiftade matrisen 
och orginalmatrisen, figur 3.11. 

Figur 3.11: funktion för beräkning av asymmetrical general gaussian distribution. 
 

När alla features var beräknade skalades de om och skickades in i Stödvektorma-
skinen för klassificering, figur 3.12.  

Figur 3.12: Skalning av bildegenskaperna samt inmatning till Stödvektormaskinen. 
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3.2.5 Notifiering med SNMP 
Strömmen analyserades och ifall något fel upptäcktes skickades en SNMP trap som 
notifierade DGC att ett fel har uppstått. SNMP implementerades med biblioteket 
pysnmp som enkelt kan konfigureras och skicka traps som är anpassningsbara. 
SNMP är dock inte  implementerat på ett säkert sätt och använder sig av första ver-
sionen, bör överses i framtiden. Management Information Base, MIB:en bör vara 
specifik och följa standarder som redan används för exempelvis FFmpeg. Eftersom 
det inte fanns några krav valdes en slumpmässig MIB för att visa att det är möjligt 
att skicka SNMP traps när fel uppstått. En MIB är ett uppslagsverk. Object identifi-
er eller OID är också specifik och definierar ett ord, stycke eller mening i MIB:en. 
Detta valdes också slumpmässigt eftersom målet var att bara bevisa att det gick att 
skicka trap när fel uppstått. Nedan finns ett exempel på hur OID kan se ut med pre-
fixbetydelser enligt [26-28]. Exempel på hur ett OID kan se ut är följande: 1 . 3 . 6 . 
1 . 4 . 1 . 2682 . 1 . 4 . 5 . 1 . 1. 99 . 1 . 1 . 6 

3.3 Tester 
Bilderna som användes för testningen och jämförelsen av image quality assessment 
algoritmerna i figur 3.13 skapades för att liknande förvrängningar som kan uppstå 
under transmissionen hos ett multicastträd, samt med hänsyn till skillnaderna som 
algoritmerna uppskattar för att med precision kunna extrahera ett pålitligt värde.  

   
A B C 

   
D E F 

Figur 3.13: Bildförvrängningarna skapades med hjälp av ett online-verktyg från [29]. Bilderna för testningen av 
image quality assessment algoritmerna, A är originalbilden som användes som referensbild i full-reference 

algoritmerna. 
 

I Tabell 3.1 finns resultaten av samtliga image quality assessment algoritmer som 
implementerades för att bestämma bildkvaliteten hos bilderna i figur 3.13. För 
MSE-algoritmen anses bildens kvalitet vara bra om resultatet är nära noll, För 
PSNR är stora resultat ett bra värde för kvaliteten, SSIM genererar ett värde mellan 
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ett och noll där ett representerar den bästa möjliga bildkvaliteten, vid användning-
en av BRISQUE anses bildkvaliteten vara bra vid resultat nära noll, och nära 100 
anses bildkvaliteten vara dålig. 
 

Tabell 3.1: Resultatet av Image Quality Assessment algoritmerna. 
 MSE PSNR SSIM BRISQUE 

A 0 inf 1 -4.36358 

B 3862.41170629 12.26221796 0.402540809305 31.6066 

C 462.90941747 21.47584345 0.556845528643 87.7813 

D 246.377744039 24.21478887 0.649069242091 73.5225 

E 4218.62387975 11.87909554 0.364534481049 86.4781 

F 12124.8502146 7.29403979 0.253398164376 89.8005 

 
För att undersöka lämpligheten av BRISQUE algoritmens användningsområden 
vid övervakning av realtidsdata utfördes även prestandatester för samtliga algorit-
mer. Bildupplösningen för bilderna i figur 3.14 var betydligt högre än vad som 
kommer att analyseras och skickas över multicastströmmen. Tiden det tog för algo-
ritmerna att bestämma bildkvaliteten hos bilden B i  figur 3.14 var för MSE 746 ms 
och resultatet var 265.99295416, tiden för PSNR var 770 ms, och resultatet var 
23.88210228, och tiden för SSIM var 8663 ms, med resultatet 0.788804025184, 
och tiden för brisqe var 12776 ms med resultatet 97.3751. 

  

A B 

Figur 3.14: Bild A, tagen av Bengt Nyman på Sveriges nationaldag 6:e juni 2009 på Skansen i Stockholm, up-
plösning: 3433×3433. 

 
BRISQUE implementerades på multicastvideoströmmen i labbet, genom att hämta 
bildrutor direkt från videoströmmen med OpenCv, figur 3.15 innehåller exempel på 
bildrutor. Resultatet av BRISQUE beräkningarna för bra bildrutor gav ett värde 
mellan 10 - 25, och bilder med sämre bildkvalitet, se bild A och D i figur 3.15, fick 
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resultat på runt 30, bilder med mycket dålig kvalitet gav mycket högre BRISQUE 
värde på runt 90.   

  
A B 

  
C D 

Figur 3.15:  BRISQUE implementerad på en tv ström med nedsänkt hastighet. Bilderna B och C gav ett utslag 
på 20 BRISQUE skalan medan A och D fick ett värde runt 30.  
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4 Analys och diskussion 

Muliticastövervakningsförstudien gav ett väldigt brett perspektiv på 
tillvägagångssätt för hur multicasttjänstekvaliteten kan förbättras. Förstudien re-
sulterade till tre lösningsmetoder; konstruera ett anpassningsbart multicastnätverk 
där hårdvaran som tillhandahåller tjänsten kör mjukvara för övervakningen; ge-
nom att använda standardiserade protokoll för multimediaövervakning som enkelt 
kan extrahera kvalitetsinformation på strömmen; genom att applicera ett övervak-
ningssystem som agerar som kund och som kan detektera strömproblem genom 
bildkvalitetsanalys. Eftersom multimedia strömmen inte tillhandahålls av DGC, 
och DGC inte kommer göra stora förändringar i deras nuvarande nätverk då multi-
casttrafiken redan skickas över deras befintliga nätverk, resulterar det till att alter-
nativ tre var det lämpligaste metoden för DGC:s syfte. Multicastströmmen anvä-
nder UPD-protokollet och saknade kontrollsumma. Uppgiftens komplexitet växte 
snabbt i samband med lösningsmetoden som valdes, då många timmar hade redan 
lagts på undersökning av multimediaströmmning behövdes nya avgränsningar sät-
tas. Enligt Alan Conrad Bovik et al[1], togs tillfället i akt att analysera videoström-
men med hjälp av specifika algoritmer som kan identifiera och klassificera ström-
mens bildkvalitet och implementerades för övervakningssyften. Detta är inte den 
optimalaste lösningen för att förbättra tjänstekvaliteten, det är dock den 
lämpligaste lösningsmetoden för detta projekt. Genom användningen av SNMP kan 
felinformation från routrarna extraheras, men problemet med SNMP-övervakning i 
nätverk där trafiken består av olika typer av paket är att det snabbt blir ineffektivt 
vid stora nätverk. Att monitorera alla routrar som tillhandahåller multicastmedi-
aströmmning och garantera att det är fel på multicastströmmen är inte en effektiv 
metod och därför uteslöts metoden. Metoderna har valts med avseende till utrust-
ningen som fanns tillgängligt hos DGC. FFmpeg undersöktes och gav tillräcklig 
med information om strömmen den var applicerad på och därför valdes att anvä-
ndas. FFmpeg misslyckas dock vid kvalitetstestning på bilder som också måste de-
tekteras. Efter förstudien valdes BRISQUE, MSE, SSIM och PSNR som bild-
kvalitetsprövademetoderna som skulle användas i detta projekt. 
 
FFmpeg extraherade enkelt information om strömmen som analyserades och med 
hjälp av avkodning kunde bildfel identifieras enkelt i form av misslyckade avkod-
ningsförsök på det flödande datat. Därför är det ytterst nödvändigt att använda 
BRISQUE som komplement för FFmpeg för att garanterat identifiera bildfel och 
bildkvalitet i olika slag. Som tidigare visat i resultatet syns jämförelserna och bild-
kvaliteten som de båda komplementen utgör och hur de agerar på mediaströmmen 
klart och tydligt. FFmpeg borde ha testats under flera olika multicastströmfel som 
kan uppstå och inte bara vid reducerad hastighet. Felen som kunde testas var be-
gränsade på grund av labbmiljöns struktur. 

4.1 Jämförelse av bildanalyseringsalgoritmerna 
Resultaten visar en jämförelse på bilderanalyseringsalgoritmer och som visar resul-
tat likt [XX] och resultaten kunde styrka påståendena som källorna medgav. Mean 
square error algoritmen är enligt testresultaten inte alltid tillräckligt pålitlig för att 
uppskatta bildens kvalitet. Genom att implementera peak signal-to-noise ratio al-
goritmen kunde bättre resultat extraheras, enligt resultaten av testerna är PSNR 
bättre på att kvantifiera den subjektiva bildkvaliteten hos  de bilder som analyse-
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rades i figur 3.13. Structural similarity är den bästa av dessa full-reference algorit-
merna, men är mycket komplexare och är därför mer prestandakrävande än PSNR 
och fungerar inte lika bra för att analysera många bilder snabbt i realtid, enligt 
prestandatesterna tog SSIM-algoritemn betydligt längre tid. Resultaten var väldigt 
bra på testbilderna som analyserades. 
 
Med hjälp av bildanalyserinsalgoriterna MSE, PSNR, och SSIM undersöktes tro-
värdigheten av no-reference algoritmen BRISQUE. Resultaten av jämnförelserna 
stämde överens med [1] och BRISQUE kan användas för multicasvideoanalysering 
eftersom att den subjektiva bildkvaliteten kan bestämmas med god pålitlighet. 
Prestandatesterna för BRISQUE gav sämre resultat än vad som förväntades, men 
eftersom bilden som användes vid detta test var av betydligt högre upplösning än 
vad som kommer att skickas i videoströmmen anses denna algoritm vara tillräckligt 
bra för realtidsövervakning. 

4.2 Framtida undersökningar och förbättringar 
Konstruera ett multicastanpassatnätverk där endast multicasttrafik skickas som 
proaktivt kan identifiera fel i strömmen och återhämtas direkt utan att kundpåver-
kan rekommenderas.  
 
Implementationen av jitterberäkningar hade varit mycket givande för att under-
söka paketlatens och paketförlust, men eftersom mediaströmmen som skulle ana-
lyseras inte var kontrollerad av DGC var det komplicerat och bortprioriterades. 
Strömmen kunde inte manipuleras och paketen skickades med UDP så de hade 
inga paketnummer vilket gjorde det omöjligt att veta om de kom in till DGC:s nät i 
ordning. Genom att placera en sond vid källan kan DGC avgöra om medi-
aströmmen som kommer in felfri och sedan utifrån avgöra var i nätverket felet 
uppstod. 
 
BRISQUE är en unik algoritm och behöver mer utveckling för full multimedia 
övervakningssystem eftersom kvalitet är ytters viktigt i perspektiv till QoS och QoE. 
Svarta bilder ger höga värden på BRISQUE-analysen och innebär dåliga bilder. 
Helfärgade bilder, som tidigare nämnt, svarta förekommer ofta i tv-sändningar och 
kan genom att använda OpenCV identifieras för att undvika höga resultat på 
BRISQUE bildanalysen. Något som måste undersökas närmare är att låta algorit-
men analysera videoströmmen en längre tid för att kunna extrahera typiska värden 
för bra och dåliga bilder. En värdetabell för BRISQUE på multicastövervakning är 
en framtida uppgift att skapa eftersom det bortprioriteras. Algoritmen bör testas på 
olika upplösningar för att  undersöka vad som skulle kunna ge negativa eller posi-
tiva utslag på bildrutor samt att medvetet sänka hastighet och andra påverkande 
faktorer för att pressa BRSIQUE för mer insamling av resultat. 
 
Stödvektormaskinen som anvädes inkulderades i BRISQUE har färdiginlärddata 
och är skapad av Alan Conrad Bovik et al[22]. En framtida förbättringsuppgift är 
att skapa en ny stödvektormaskin med mera IPTV-anpassade klassificeringar som 
kan identifiera bildkvaliteten bättre med BRISQUE. Tiden har varit en bristande 
faktor och mycket flera test behöver utföras eftersom mesta delen av tiden gick åt 
för att finna den rätta övervakningsteknik som skulle kunna anpassas för DGC:s 
nytta. 
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Genom att placera systemet i samknytningspunkten mellan multicastvideoström-
mens källa och DGC:s nätverk kan DGC garanterat kontrollera att videoströmmen 
från källan är av bra kvalitet och problem som dålig bildkvalitet eller ej avkod-
ningsbara paket kan snabbt identifieras, samt att ifall felet uppkommer inuti DGC:s 
nätverk. Övervakningen bör också implementeras vid slutkundernas enheter i 
nätverket för att upptäcka om det är något fel inom DGC:s nät. Om övervakningen i 
samknytningspunkten inte anmäler något fel på strömmen men vid slutkunden 
upptäcks det fel garanteras felet ligga inom DGC:s nät. Vart dessa övervaknings-
system ska användas internt i nätverket för att effektivt kunna upptäcka var felet 
uppkom är något som måste analyseras i framtiden eftersom tiden inte räckte till 
att undersöka det. 

4.3 Påverkan på samhället, ekonomin och miljön 
Tjänsten är skapad och anpassad att övervaka multicasttjänster utan större förän-
dringar i ett nätverk. Detta bidrar till att företag som vill tillhandahålla eller utveck-
la ett multicastanpassatnätverk i efterhand inte behöver tänka på att ändra på de-
ras infrastruktur för att övervaka multicastströmmar. Detta bidrar även till stora 
reducerade ekonomiska kostnader och resurser. Tjänsten förbättrar QoS och QoE 
och underlättar nätvärksleverantörernas arbete att detektera problem i nätet i syfte 
med att snabbt återställa problemet. Tack vare teknikerna som kombinerats för 
denna tjänst kan även kvaliteten övervakas. Eftersom inte stora infrastrukturmö-
bleringar krävs anses denna tekniken också vara miljövänlig. Genom en förbättrad 
kundupplevelsekvalitet ökar även tjänstens efterfråga som leder till goda 
ekonomiska förutsättningar eftersom kundbasen expanderas.  
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5 Slutsatser 

Multicast är en växande teknik som blir alltmer vanligare i dagens samhälle. Målet 
med övervakningssystemet som utvecklades är en förbättrad tjänstekvalitet och 
upplevelse hos kunderna, eftersom att multicastvideoströmning oftast används för 
kundernas tillfredsställelse och är därför kritisk. Med denna hybridlösning kan en 
ny teknik för multicastövervakning växa fram och förbättras. BRISQUE kan enligt 
testresultaten användas för videoanalysering eftersom att den subjektiva bild-
kvaliteten kan bestämmas med god pålitlighet. Genom att placera systemet i 
samknytningspunkten mellan multicastvideoströmmens källa och DGC:s nätverk 
kan DGC garanterat kontrollera att videoströmmen från källan är av bra kvalitet 
och problem som dålig bildkvalitet eller ej avkodningsbara paket kan snabbt identi-
fieras. Systemet kan även användas i vid slutkunderna för att upptäcka om det är 
något fel inom DGC:s nät. Hybridlösningen borde analyseras ytterligare för en full-
ständig användning inom multicastövervakning. Testa BRISQUE på en multimedi-
aström under längre perioder för att hitta en gräns på hur strömmen beter sig och 
hitta undantagen som algoritmen missar. Framtida förbättringsuppgifter 
inkulderar att skapa en ny stödvektormaskin med mera IPTV-anpassade klassific-
eringar som kan identifiera bildkvaliteten bättre med BRISQUE samt hitta hy-
bridlösningens brister och förbättra dess prestanda. Human visual system är en 
komplex modell och kan alltid förbättras. 
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Bilagor 

Projektet finns att hämta från länken: 
https://github.com/marthel/ImageQualityAssessment  
Koden som testar full-reference algoritmerna med tidsstämplar. Koden hittas på 
denna länk: https://github.com/marthel/ImageQualityAssessment/blob/master/image-quality-
assessment.py 
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Koden för att beräkna BRISQUE värdena. Koden hittas på denna länk: 
https://github.com/marthel/ImageQualityAssessment/blob/master/BRISQUE.py 
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BRISQUE-RELEASE: 
http://live.ece.utexas.edu/research/quality/BRISQUE_release.zip 
 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

  



TRITA - STH 2017:40

www.kth.se


