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Πεξίιεςε 

 

Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαη ε 

θαζνιηθή δηάδνζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ θηλεηώλ ηερλνινγηώλ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πςειέο 

πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Η 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ γηα αμηόπηζηε θαη ηαρεία πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία, 

νπνπδήπνηε, αλά πάζα ζηηγκή θαη ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο απνηειεί κία ηεξάζηηα 

πξόθιεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αληαπνθξηζνύλ νη εθάζηνηε θνξείο θαη πάξνρνη 

ηειεπηθνηλσληώλ. Γηα λα επηηύρνπλ νη θνξείο ζε απηή ηελ πξόθιεζε, είλαη αλαγθαίν λα 

απνκαθξπλζνύλ από ηε κεηξηθή ηεο πνηόηεηαο ππεξεζίαο(Quality of Service/QoS) πνπ 

εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ θαη λα επηθεληξσζνύλ ζηελ 

πνηόηεηα εκπεηξίαο(Quality of Experience/QoE) πνπ βηώλεη ν ηειηθόο ρξήζηεο.  ε απηή ηελ 

εξγαζία, εθηίζεληαη ηξόπνη θαη ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε, ηε κέηξεζε, ηελ πξόβιεςε θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ζε ζπζηήκαηα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. Αθόκε, 

παξνπζηάδνληαη πεηξάκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο κε ηε ρξήζε ησλ δηθηύσλ 

Bayesian θαη ηεο ζεσξίαο ρξεζηκόηεηαο ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ GeNIe ηεο κεραλήο 

SMILE(Structural Modeling, Inference and Learning Engine). ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 

είλαη ε ελεκέξσζε ησλ παξόρσλ ηειεπηθνηλσληώλ ζρεηηθά κε ηα QoE-ελήκεξα δίθηπα 

επηθνηλσληώλ πνπ επηθεληξώλνληαη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε θαη ε εθηίκεζε ηεο QoE ζε δηάθνξεο 

πεξηπηώζεηο θαη ηηκέο παξακέηξσλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ποιότητα εμπειρίας(QoE), Ποιότητα σπηρεσίας(QoS), Δίκτσα Bayesian, GeNIe 

Modeler, E-model, VoIP, MOS  
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Abstract 
 

The continuous evolution of technology in the field of mobile communication systems and the 

dissemination of the use of new mobile technologies has led to high expectations and 

requirements from end-users regarding their communication. Users satisfaction for reliable and 

near instant access to any service, any time and under any circumstances, is a huge challenge 

that need to be met by telecommunication operators and several other stakeholders. The 

operators, in order to succeed in this new challenge, it is necessary for them to move away 

from the Quality of Service(QoS) metric that focuses exclusively on the technical 

characteristics of the network and start focusing more on the Quality of Experience(QoE) of 

the end-user. In this paper, we present ways and techniques for QoE management, 

measurement, estimation and prediction in mobile communication systems. In addition, 

experiments are presented to measure the users QoE using Bayesian networks and the utility 

theory in the GeNIe graphical environment of the SMILE(Structural Modeling, Inference and 

Learning Engine) engine. The aim of this paper is to raise awareness of telecommunication 

providers and other stakeholders about QoE-aware communication networks that focus on the 

end-user and to estimate the QoE in various cases and under different parameter values.  

 

Keywords: Quality of Experience(QoE), Quality of Service(QoS), Bayesian Networks, GeNIe 

Modeler, E-model, VoIP, MOS 
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1. Δηζαγσγή 
 

Σηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο νη αζύξκαηεο επηθνηλσλίεο έρνπλ βηώζεη κία θαηλνκεληθή 

αλάπηπμε, εμειίζζνληαο ηηο ππεξεζίεο κεηαγσγήο θπθισκάησλ θσλήο θαη ηηο ππεξεζίεο 

κελπκάησλ ζε θηλεηέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο IP πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παθέηα πξόζβαζεο 

πςειήο ηαρύηεηαο(High Speed Packet Access/HSPA) θαη αζύξκαησλ δηθηύσλ 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο Long-Term Evolution(LTE). Οη ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο απαηηνύλ όιν 

θαη θαιύηεξε πνηόηεηα πξόζβαζεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ, κέζσ δηαθόξσλ εθαξκνγώλ θαη 

ππεξεζηώλ, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη από παξάγνληεο όπσο ν ρξόλνο, ε 

ηνπνζεζία, νη ζπζθεπέο θαη ε θηλεηηθόηεηα. Απηή ε ζύγθιηζε κεηαμύ ησλ αζύξκαησλ δηθηύσλ 

θαη ησλ επηθνηλσληώλ πνιπκέζσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ, κε 

ηνλ απμαλόκελν αληαγσληζκό λα έρεη πξνθαιέζεη εμίζνπ ηελ αύμεζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ 

ρξεζηώλ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ δηθηύνπ ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο πνπ 

επηζπκνύλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο δίλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξε βάζε 

ζηε πνηόηεηα ηνπ δηθηύνπ θαη ζηα ηκήκαηα βειηηζηνπνίεζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπ. 

 Η αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ θσλεηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ιακβάλεη έλαο ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηνύληαλ θαηά παξάδνζε κε κεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθηύνπ, γηα ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηε ζπληεξεζηκόηεηα ηνπ. Ωζηόζν, γηα ηηο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ, ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ δηθηύνπ θαη ησλ πξαγκαηηθώλ νθειώλ πνπ 

έρνπλ γηα ηνπο ρξήζηεο δελ είλαη ηόζν απιή. Αξρηθά, ην ζύζηεκα δεδνκέλσλ, ιόγσ ηεο ρξήζεο 

ηεο κεηαγσγήο παθέησλ, επεξεάδεηαη από ηελ απόδνζε ησλ κεκνλσκέλσλ θόκβσλ θαη 

πξσηνθόιισλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηαμηδεύνπλ νη πιεξνθνξίεο. Έπεηηα, νη πόξνη ησλ ησξηλώλ 

ζπζηεκάησλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο κνηξάδνληαη κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εθαξκνγώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κέζσ ησλ ηεξκαηηθώλ παξαθνινύζεζεο ζην 

πξαγκαηηθό δίθηπν. Σειηθά, ε πνηόηεηα πνπ βηώλεη έλαο ηειηθόο ρξήζηεο πξνθύπηεη από έλα 

ζπλδπαζκό ζηνηρείσλ ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιινπ θαη ησλ ζπληζησζώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ε 

αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο ππεξεζίαο απαηηεί ιεπηνκεξή αλάιπζε νιόθιεξνπ ηνπ δηθηύνπ, 

από ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ρξήζηε κέρξη ην δηαθνκηζηή ηεο εθαξκνγήο. 

 Η πνηόηεηα εκπεηξίαο(Quality of Experience/QoE) είλαη κία ππνθεηκεληθή κέηξεζε ηεο 

πνηόηεηαο πνπ βηώλεη έλαο ρξήζηεο όηαλ ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία ηειεπηθνηλσληώλ. Η QoE 

ησλ ρξεζηώλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, ππεξεζία δηθηύνπ ή εθαξκνγή εμαξηάηαη από 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, από ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία πνπ ηνπο παξέρεηαη, από ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ πνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ρξόλν θαη ππό δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, αθόκα θαη από ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Βάζεη 

απηώλ, θαηαλννύκε όηη ε QoE έρεη κία επξύηεξε δνκή πνπ πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο ηεο 

πνηόηεηαο ππεξεζίαο(Quality of Service/QoS) καδί κε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ρξήζηε θαη ην “πιαίζην ρξήζηε” ζην νπνίν νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη. Με δεδνκέλα ηα 

παξαπάλσ δελ εθπιήζζεη ην γεγνλόο όηη, ε QoE είλαη πνιύ δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, λα 

κεηξεζεί θαη λα πξνβιεθζεί. Παξ‟ όια απηά, ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε εηζαγσγή 

όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ρξεζηώλ, κε απμεκέλεο πξνζδνθίεο, ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα 

νδεγνύλ ζηελ επηηαθηηθή αλαδήηεζε λέσλ κεραληζκώλ ζρεδηαζκνύ ηνπ δηθηύνπ. Καη‟ απηόλ 
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ηνλ ηξόπν, πεξηζζόηεξα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε θαη όρη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε έξεπλα ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο όρη κόλν γηα ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο αιιά θαη γηα ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ζηελ αιπζίδα παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 ε απηή ηελ εξγαζία, γίλεηαη κία έξεπλα γηα πξνζεγγίζεηο θαη ιύζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζρεηηθά κε κνληέια κέηξεζεο, πξόβιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε πεξηβάιινληα αζύξκαησλ δηθηύσλ θαη ζε ζπζηήκαηα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη δηαθνξεηηθά κνληέια θαη κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο ηεο 

πνηόηεηαο εκπεηξίαο ηζρύνπλ γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ππεξεζηώλ. ηε ζπλέρεηα, ε εξγαζία 

νξγαλώλεηαη σο εμήο: ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε πνηόηεηα εκπεηξίαο, ηηο 

παξακέηξνπο ηεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο θαη ηηο κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο 

ηεο. Σν θεθάιαην 3, πεξηέρεη κία εθηελήο κειέηε θαη παξνπζίαζε δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη 

άξζξσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηε κέηξεζε, ηε πξόβιεςε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο 

εκπεηξίαο. ην θεθάιαην 4, αλαιύεηαη έλαο ηξόπνο κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο κε βάζε 

έλαλ κεραληζκό επίγλσζεο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε. Σέινο, ζην θεθάιαην 5 παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη  πξνηείλνληαη ηδέεο γηα κειινληηθή έξεπλα.       
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2. Πνηόηεηα Δκπεηξίαο 
 

Οη αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ έρνπλ 

νδεγήζεη όιν θαη πεξηζζόηεξνπο θαηαλαισηέο ζηε ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Κάζε ρξήζηεο 

έρεη πξόζβαζε ζην δίθηπν κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο ηα δεδνκέλα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ην Wi-Fi, ελώ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ην δηθό ηνπ hotspot γηα ηε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ 

ζπζθεπώλ. Πνιιέο θνξέο, νη ρξήζηεο απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ απνθνκίδνπλ από ηνπο παξόρνπο. Βαζηδόκελνη ζηελ εκπεηξία 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ επηιέγνπλ είηε λα παξακείλνπλ κε ηνλ ηξέρνληα 

πάξνρν ηειεπηθνηλσληώλ ή λα κεηαβνύλ ζε λέν. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα [1] ηεο Nokia 

πεξίπνπ ην 90% ησλ ρξεζηώλ πξνηηκνύλ λα αιιάμνπλ πάξνρν παξά λα παξαπνλεζνύλ γηα 

θάπνηνπ είδνπο ρακειήο πνηόηεηα ππεξεζίαο ζηνλ ήδε ππάξρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

εκεξνινγηαθό έηνο από ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 σο ηνλ Μάξηην ηνπ 2014, ε Vodafone Australia 

έραζε 1,000,000 ζπλδξνκεηέο, από ηνπο νπνίνπο νη 600,000 δηέθνςαλ ηε ζπλδξνκή ηνπο κέζα 

ζε ηξεηο κήλεο θαη κεηέβεζαλ θπξίσο ζε άιινπο παξόρνπο
1
. Οη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληώλ 

ελδηαθέξνληαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα έζνδα ηνπο πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο, όκσο νη ρξήζηεο δηαιέγνπλ ηνλ πάξνρν πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, κε βάζε θαηά θύξην ιόγν ην θόζηνο θαη ηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο (QoS) πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη.  

 

2.1.  Οη όξνη QoS/QoE 

 

Ο όξνο QoS αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ λα επηηύρεη κηα πην αηηηνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ώζηε ηα δεδνκέλα λα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κε ειάρηζηε απώιεηα παθέησλ, 

ειάρηζηε θαζπζηέξεζε θαη κε κέγηζην εύξνο δώλεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε QoS δελ 

ιακβάλεη ππόςε ηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε. Δίλαη επξέσο γλσζηό[1, 2] όηη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο QoS ελόο δηθηύνπ, π.ρ. κε ηελ αύμεζε ηνπ εύξνπο δώλεο ηνπ δηθηύνπ, ηελ αύμεζε ηεο 

ηζρύνο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ, ή κε ηε κείσζε ηνπ θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη 

από ηνπο θνξείο ηειεπηθνηλσληώλ, νδεγεί ζε πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεκέλνπο ρξήζηεο. Παξ‟ όια 

απηά, ππάξρνπλ θαη νη ρξήζηεο πνπ ελδέρεηαη λα κελ παξακείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ 

αύμεζε ηεο QoS ή ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Ο ιόγνο 

είλαη όηη ε QoS δελ ιακβάλεη ππόςε ηελ άπνςε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη, αιιά αληίζεηα, ε κεηξηθή πνπ ιακβάλεη ππόςε ηα παξαπάλσ 

νλνκάδεηαη πνηόηεηα εκπεηξίαο (QoE). 

Ο όξνο QoE πνιιέο θνξέο παξεξκελεύεηαη θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ όξν QoS, όκσο 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε QoE είλαη κηα ππνθεηκεληθή κεηξηθή κε πνιπεπηζηεκνληθή εθαξκνγή 

θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Πεξηιακβάλεη έλλνηεο από πνιινύο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηεο αλζξώπηλεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θηλεηή ζπζθεπή, ηε γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή 

                                                 
1
http://www.smh.com.au/business/vodafone-loses-a-million-customers-in-a-year-20140520-38mfh.html Accessed 

in November 2018 

http://www.smh.com.au/business/vodafone-loses-a-million-customers-in-a-year-20140520-38mfh.html
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επηζηήκε θαη ηα δίθηπα ππνινγηζηώλ. Η QoE ζπλδέεη ηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε, ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, ηελ εκπεηξία ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο θαη ηελ απόδνζε ηνπ δηθηύνπ[3, 4, 5]. 

Η QoE, ζύκθσλα κε ηελ ITU, νξίδεηαη σο “Η ζπλνιηθή απνδνρή κηαο εθαξκνγήο ή 

κηαο ππεξεζίαο, όπσο ππνδεηθλύεηαη ππνθεηκεληθά από ηνλ ηειηθό ρξήζηε” ή πην απιά “Δίλαη 

ν βαζκόο απόιαπζεο ή ελόριεζεο ηνπ ρξήζηε κηαο εθαξκνγήο ή ππεξεζίαο”[6]. Η ITU ζεσξεί 

αθόκε όηη “Η QoE πεξηιακβάλεη ηα ππάξρνληα ελόο νινθιεξσκέλνπ από άθξε ζε άθξε 

ζπζηήκαηνο (πειάηεο, ηεξκαηηθό, δίθηπν, ππνδνκέο ππεξεζηώλ, θηι)” θαη όηη “Η ζπλνιηθή 

απνδνρή ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηηο πξνζδνθίεο θαη ην πιαίζην ηνπο”. Σν 

κέξνο ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη, όηη ε ITU δελ θαζνξίδεη ηη 

ζεκαίλεη ην “πιαίζην ρξήζηε” θαη πώο δύλαληαη λα κεηξεζνύλ νη “πξνζδνθίεο” ησλ ρξεζηώλ. 

 

2.2.  Τν πιαίζην ρξήζηε θαη νη παξάκεηξνη ηεο QoE 

 

Ο όξνο ηνπ πιαηζίνπ ελόο ρξήζηε είλαη πνιύ δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο. Παιαηόηεξα, 

αλαθέξνληαλ ζηνλ όξν απηόλ σο ηελ ηνπνζεζία, ηνπο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά, ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο αιιαγέο σο πξνο απηά. Άιιεο θνξέο  αλαθέξνληαλ ζηελ ηνπνζεζία, ζην 

πεξηβάιινλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ ρξόλν, ελώ άιιεο θνξέο ην πιαίζην ρξήζηε 

απνθηνύζε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ ρξήζηε, ηεο ώξαο θαη ηεο εκέξαο, θαζώο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. Δπηπξνζζέησο, έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο 

δεκηνπξγίαο ελόο ζπλσλύκνπ γηα ηε ιέμε πιαίζην θαη αλαθέξνληαλ ζε απηό κε ηνπο όξνπο 

„πεξηβάιινλ‟ ή „θαηάζηαζε‟. Σέινο, νξηζκέλνη ζεσξνύζαλ ην πιαίζην σο ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, άιινη σο ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο, ελώ κεξηθνί σο ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. 

Γηα ηνλ όξν ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε εκείο επηζπκνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νξηζκό 

πνπ έδσζαλ νη Dey θαη Abowd[7], ν νπνίνο αλαθέξεη όηη “Σν πιαίζην ρξήζηε είλαη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ θαηάζηαζε 

κηαο νληόηεηαο. Μηα νληόηεηα είλαη έλα πξόζσπν, έλαο ηόπνο ή έλα αληηθείκελν πνπ ζεσξείηαη 

ζρεηηθό κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ελόο ρξήζηε θαη κηαο εθαξκνγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπο ρξήζηε θαη ηεο εθαξκνγήο.” Σν πιαίζην ρξήζηε είλαη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ε νπνία βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο θαηάζηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε έλα ρξήζηε, έλα δίθηπν ή κία ζπζθεπή. Γειαδή, θάζε πιεξνθνξία πνπ βνεζά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ αλήθεη ζην πιαίζην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, από ηελ 

θαζπζηέξεζε (delay) θαη ηελ απώιεηα παθέησλ (packetloss), κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δίθηπν. Τςειέο ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο 

παθέησλ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα, όηη ην δίθηπν έρεη κεγάιε ζπκθόξεζε. Δπηπιένλ, νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ GPS κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηνπνζεζία θαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε, εάλ βξίζθεηαη ζην ζπίηη ή ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ ή ζην ύπαηζξν.  

Σν πιαίζην ρξήζηε ελδέρεηαη λα είλαη ζηαηηθό ή δπλακηθό. Σν ζηαηηθό πιαίζην ρξήζηε 

δελ κεηαβάιιεηαη ζπρλά, ελώ ην δπλακηθό αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κε απνηέιεζκα 
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λα είλαη δπζθνιόηεξν λα πξνβιεθζεί. Σν ζηαηηθό πιαίζην ρξήζηε είλαη δπλαηόλ λα 

πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πνπ πιεξώλεη ν ρξήζηεο γηα ηηο ππεξεζίεο, ην γέλνο θαη ηελ ειηθία 

ηνπ, αθόκε θαη ηηο πξνηηκώκελεο ηνπ εθαξκνγέο. Σν δπλακηθό πιαίζην ρξήζηε είλαη απηό πνπ 

ζπλαληάκε ζπρλόηεξα ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Σν πιαίζην απηό είλαη δπλαηόλ λα αιιάμεη ζε 

πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα είλαη αβέβαην, δύλαηαη λα είλαη αηειέο, είλαη πηζαλό λα 

έρεη κεγάιν αξηζκό ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, κπνξεί λα είλαη αιιειέλδεην 

θαη είλαη πηζαλό λα κελ είλαη δηαζέζηκν κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζηνλ ρξόλν. Λόγσ ησλ 

παξαπάλσ, ε έγθαηξε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ δπλακηθνύ πιαηζίνπ ρξήζηε απνηειεί έλα 

θξίζηκν δήηεκα γηα λα κελ αιινησζεί ε αθξίβεηα ηνπ. Σν δπλακηθό πιαίζην ρξήζηε ελδέρεηαη 

λα πεξηιακβάλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ρξήζηε, όηαλ απηόο βξίζθεηαη ζε θίλεζε, ηνλ θόξην ηνπ 

δηθηύνπ, ηελ κπαηαξία, ηελ ρξήζε ηεο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ απαηηείηαη λα ιάβνπκε ππόςε καο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε. Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πεξηβάιινληνο: Οη παξάκεηξνη πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ παξακέηξνπο όπσο ε 

ηνπνζεζία, ε ζεξκνθξαζία, νη ήρνη παξαζθελίνπ, νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη 

ηξηγύξσ θιπ.  

 Πεξηερνκέλνπ: Απηέο νη παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ δύλαηαη λα εκθαλίζεη, όπσο ν ηξόπνο ελαιιαγήο εηθόλσλ ζε 

έλα βίληεν.  

 Γηθηύνπ: ηηο παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ πεξηιακβάλνληαη όια ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ QoE 

είλαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε (latency), ε ξπζκό-απόδνζε (throughput), ε απώιεηα 

παθέησλ (packetloss), ε δηαθύκαλζε ηεο θαζπζηέξεζεο (jitter), ηα ζθάικαηα ησλ bit 

(bit errors) θαη ε παξάδνζε παθέησλ ζε θάπνην ρξήζηε εθηόο ηεο ζεηξάο ηνπο(out-of-

order delivery).  

 Αγνξάο: Οη παξάκεηξνη αγνξάο αθνξνύλ ηηο ηηκέο θνζηνιόγεζεο ελόο πξντόληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο θαη ηηο πξνβαιιόκελεο δηαθεκίζεηο.  

 Δθαξκνγήο-πζθεπήο: ηελ θαηεγνξία ησλ παξακέηξσλ εθαξκνγήο 

πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθαξκνγή ή ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεηαη, όπσο ην είδνο ησλ θσδηθνπνηεηώλ ή απνθσδηθνπνηεηώλ, ε νζόλε ηεο 

ζπζθεπήο, ε αλάιπζε νζόλεο, ν ξπζκόο θσδηθνπνίεζεο θιπ. 

 Υξήζηε: ηηο παξακέηξνπο ρξήζηε ζπγθαηαιέγνληαη όινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε ειηθία, ην θύιν, ε 

εκπεηξία ηνπ θάζε ρξήζηε από ηελ ππεξεζία, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ, ε δηάζεζε ηνπ ηελ ώξα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ππεξεζία θιπ. 
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Απηέο νη παξάκεηξνη, ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε, ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο παξακέηξνπο ηεο 

QoE. ηηο παξακέηξνπο ηεο QoE ζπγθαηαιέγνληαη ε απόιαπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε από ηε 

ρξήζε κηαο εθαξκνγήο, ε επθνιία ρξήζεο θαη ε απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο από ηνλ ρξήζηε. Η 

κειέηε θαη ε κνληεινπνίεζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ ηεο QoE απνηειεί ηε κεγαιύηεξε 

δνθηκαζία. Γηάθνξεο κειέηεο [8, 9] έρνπλ δείμεη όηη είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ 

αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ ηεο QoE θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε. 

Δπηπξόζζεηα, κεξηθέο από ηηο παξακέηξνπο πηζαλόλ λα κελ κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ άκεζα. 

Απηέο απνηεινύλ ηηο „θξπθέο‟ παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα 

κεηξήζνπκε θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπκε. Σαπηόρξνλα, ε κνληεινπνίεζε θαη ε κέηξεζε ηεο 

QoE είλαη δπλαηόλ λα απαηηήζεη ηνλ ζπλδπαζκό δηάθνξσλ παξακέηξσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηεο ζπλνιηθήο QoE, πνπ δελ δύλαηαη λα κεηξεζνύλ κε ηηο ίδηεο κνλάδεο ή ζηηο ίδηεο θιίκαθεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε από ηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο κπνξεί λα 

βαζκνινγεζεί από 1 έσο 5 αζηέξηα, όκσο ε απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο ελόο ρξήζηε κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί από έλα „λαη‟ ή έλα „όρη‟. 

 

2.3.  Η ζρέζε ηεο QoS κε ηελ QoE 

 

Όπσο έγηλε γλσζηό ζην θεθάιαην 2.1, ν όξνο QoE παξεξκελεύεηαη πνιύ ζπρλά κε ηνλ όξν 

QoS. Γηα λα απνθεπρζνύλ νη νπνηεζδήπνηε παξεξκελείεο κεηαμύ ησλ δύν όξσλ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε ζηηο δύν θύξηεο δηαθνξέο ηνπο. Οη δηαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν εζηίαζεο θαη 

ηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο ηεο θάζε κεηξηθήο. Η QoE ζηνρεύεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

από ηνλ ηειηθό ρξήζηε, ζύκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη άιινπο αλζξσπνθεληξηθνύο παξάγνληεο. Αληίζεηα, ε QoS εζηηάδεη ζε 

ζέκαηα επίδνζεο ησλ δηθηύσλ θαη ε εθηίκεζή ηεο απαηηεί ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Η QoE, 

από ηελ άιιε, εθηηκάηαη κέζα από πνιπδηάζηαηεο πεηξακαηηθέο κεζόδνπο.  

Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, νη δύν απηέο κεηξηθέο δηέπνληαη από κία ζρέζε εμάξηεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε QoE επεξεάδεηαη από ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ, όπσο είλαη ε 

απώιεηα παθέησλ ή ην κέγηζην εύξνο δώλεο, ηα νπνία απνηεινύλ ζεκειηώδε ζηνηρεία γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο QoS. πκπεξαίλνληαο, ε κεηξηθή ηεο QoE είλαη επξύηεξε από εθείλε ηεο QoS, 

θαζώο πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο QoS κε απνηέιεζκα ε QoS λα απνηειεί 

παξάγνληαη εμάξηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο QoE. Σν εξώηεκα πνπ αλαδύεηαη εδώ είλαη ην 

πνηα κνξθή έρεη απηή ε ζρέζε εμάξηεζεο, ή πώο ε απμνκείσζε ηεο QoS επηδξά ζηελ QoE. 

Γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο QoE ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κηα θιίκαθα κε 5 

επίπεδα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο, γλσζηήο θαη σο Mean Opinion Score(MOS). Κάζε 

επίπεδν εθθξάδεηαη κε έλαλ αξηζκό από ην 1 έσο ην 5 θαη ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκό ηεο 

πνηόηεηαο ή ηεο ελόριεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ελόο πεηξάκαηνο, νη ρξήζηεο εθηίζεληαη ζε 

θάπνην επίπεδν πνηόηεηαο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν αμηνινγνύλ κε βάζε απηόλ ηνλ πίλαθα. Έλα 

παξάδεηγκα ηεο θιίκαθαο MOS παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 
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MOS Πνηόηεηα 
Δπίπεδν Βιάβεο 

ζηελ Δπηθνηλσλία 

5 Άξηζηε Αδηόξαην 

4 Πνιιή Καιή Αηζζεηό 

3 Μέηξηα Λίγν Δλνριεηηθό 

2 Καθή Δλνριεηηθό 

1 Πνιιή Καθή 
Αδύλαην γηα 

Δπηθνηλσλία 
 

Πίλαθαο 1: Παξάδεηγκα θιίκαθαο βαζκνλόκεζεο ηνπ Mean Opinion Score. 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ [10] πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην πώο νη απμνκεηώζεηο 

ζηηο δηαηαξαρέο ηεο QoS επεξεάδνπλ ηελ QoE. ηελ πξνζπάζεηα απηή, ζπδεηνύλ ηε δπζθνιία 

αληηζηνίρηζεο ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο πνηόηεηαο ζηηο κεηξήζηκεο παξακέηξνπο ηεο 

QoS. Τπνιόγηζαλ κηα γξακκηθή εμάξηεζε ζην επίπεδν ηεο QoE, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζηελ 

αθόινπζε δηαθνξηθή εμίζσζε: 

    

    
           (a) 

Η εμίζσζε απηή επηιύεηαη εθζεηηθά: 

                 , όπνπ α,β,γ ζεηηθνί παξάκεηξνη (b) 

θαη απνηειεί ηε βαζηθή ζρέζε ηεο ππόζεζεο IQX(exponential interdependency of quality of 

experience and quality of service), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ηεο QoE ζπγθξηηηθά κε 

ηελ QoS ζην ηξέρνλ επίπεδν ηεο QoE. ε απηήλ ηε κειέηε, ε QoE εθηηκήζεθε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίκαθα MOS, ελώ ε QoS εθηηκήζεθε από ηξία δηαθνξεηηθά θξηηήξηα: 

ηελ απώιεηα παθέησλ, ηε δηαθύκαλζε ηεο θαζπζηέξεζεο, ηνπο ρξόλνπο απόθξηζεο θαη ιήςεο. 

Η ππόζεζε IQX δνθηκάζηεθε ζε εθαξκνγέο VoIP(Voice over Internet Protocol) θαη web 

browsing.     

Γεληθά, παξαηεξείηαη όηη ε επαηζζεζία ζε ππνβαζκίζεηο ηεο QoE είλαη εληνλόηεξε 

όηαλ ην επίπεδν ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο είλαη πςειό. πλεπώο, ν ξπζκόο κείσζεο ηεο QoE σο 

πξνο ηελ QoS εμαξηάηαη από ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο QoE. Σν ζρήκα 1 εκθαλίδεη ηε ζρεκαηηθή 

ζρέζε κεηαμύ ησλ QoS θαη QoE, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δώλεο. Όηαλ ε δηαηαξαρή ηεο QoS 

είλαη κηθξόηεξε από ηε δώλε 1, ε QoE έρεη πςειή ηηκή θαη ν ρξήζηεο παξακέλεη 

επραξηζηεκέλνο. Όηαλ ε δηαηαξαρή ηεο QoS θηάλεη ζηελ δώλε 2, ηόηε ε QoE ηνπ ρξήζηε 

κεηώλεηαη θαζώο αηζζάλεηαη παξεκβνιέο. Σέινο, όηαλ ε δηαηαξαρή ηεο QoS απμεζεί ζηε δώλε 

3, ηόηε ε QoE ηνπ ρξήζηε κεηώλεηαη καδί κε ηελ επραξίζηεζε ηνπ, θάηη πνπ ελδέρεηαη λα ηνλ 

νδεγήζεη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ από ηελ ππεξεζία. Παξαηεξνύκε ινηπόλ, όηη όζν ε 

παξάκεηξνο δηαηαξαρήο ηεο QoS απμάλεηαη, ηόζν ε κεηξηθή ηεο QoE θαη ε αληίιεςε ηεο 

πνηόηεηαο από ηνλ ρξήζηε κεηώλεηαη[10]. 
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Σρήκα 1: Η ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο θακπύιεο κεηαμύ ησλ QoS θαη QoE[10].     

 

2.4.  Μέζνδνη πξόβιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο QoE 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ελόο κνληέινπ πξόβιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο QoE, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο ηεο. Τπάξρνπλ δύν βαζηθέο κεζνδνινγίεο 

αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο, ε ππνθεηκεληθή κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο θαη ε 

αληηθεηκεληθή. Δηδηθόηεξα, νη δύν απηέο κεζνδνινγίεο βαζίδνληαη ζηηο ππνθεηκεληθέο 

δνθηκέο(subjective tests) θαη ζηελ αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε(objective modeling). 

 

2.4.1. Υπνθεηκεληθέο δνθηκέο 

 

Η κεζνδνινγία ησλ ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ έρεη δηεξεπλεζεί γηα αξθεηά ρξόληα, επηηξέπνληαο 

ζηνπο αλαιπηέο λα απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ηηο ππνθεηκεληθέο 

δηαζηάζεηο ηεο QoE. Οη ππνθεηκεληθέο δνθηκέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο βαζίδνληαη 

ζε νπηηθά θαη ςπρναθνπζηηθά πεηξάκαηα, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ζεκειηώδε θαη πην 

αμηόπηζην ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ελ ιόγσ 

πεηξάκαηα ζπγθεληξώλεηαη έλαο αξηζκόο από ελδηαθεξόκελνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα δσκάηην 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ, ζπλήζσο κε εξσηεκαηνιόγηα, κηα ππεξεζία θάησ από 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σα απνηειέζκαηα από νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθό πείξακα παξέρνληαη 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, κε ηε κνξθή βαζκνινγηώλ, θαηά ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ή κεηά 

ην πέξαο απηήο. ηε ζπλέρεηα, νη βαζκνινγίεο απηέο ππνινγίδνληαη θαηά κέζν όξν κε ηε 

βνήζεηα ηηο θιίκαθαο MOS(βι. πίλαθα 1). H κεζνδνινγία γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζύζηαζε ηεο ITU-T, ITU-T P.800[11]. 
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Σν κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ησλ ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ είλαη ν κνλαδηθόο ηνπο 

ηξόπνο γηα ηελ πξόβιεςε ησλ ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληνινγηθώλ επηπηώζεσλ ηεο QoE. 

Δπηπιένλ, απνηεινύλ ηελ πην αμηόπηζηε κέζνδν γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο QoE 

πνπ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο. Παξ‟ όια απηά, ππάξρνπλ θαη αξθεηά πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ. Οη δνθηκέο απηέο απαηηνύλ 

κεγάιν εύξνο δείγκαηνο γηα ηελ επίηεπμε αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ. Αθόκε, έρνπλ ηελ 

αλάγθε από έλα θαιά ζρεδηαζκέλν πεξηβάιινλ, θαζώο ηα πεξηβάιινληα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

δελ είλαη νύηε θαηάιιεια, νύηε επεθηάζηκα θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

εμαγσγή αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ε αληίιεςε θαη ε κεηξηθή γιώζζα θάζε αηόκνπ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ππνθεηκεληθέο δνθηκέο ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη, νδεγώληαο ζε 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ θαζηζηώληαο ηα πξνθαηεηιεκκέλα ή αηειή. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο γίλεηαη αληηιεπηό όηη νη ππνθεηκεληθέο δνθηκέο είλαη ρξνλνβόξεο 

θαη θπξίσο δαπαλεξέο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη δνθηκέο απηέο πεξηνξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

επί ην πιείζηνλ από κεγάινπο παξόρνπο ηειεπηθνηλσληώλ.   

 

2.4.2. Αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ ηα εκπόδηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληάκε ζηηο ππνθεηκεληθέο 

δνθηκέο, έρνπλ θαηαβιεζεί δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ. 

Η αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηελ πην δεκνθηιή ελαιιαθηηθή 

επηινγή, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ ππνθεηκεληθώλ 

δνθηκώλ. Δδώ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό, όηη νη αληηθεηκεληθέο κέζνδνη δελ ζηνρεύνπλ ζηελ 

πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ, αιιά ιεηηνπξγνύλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ζηηο ππνθεηκεληθέο δνθηκέο. Έλαο ηδαληθόο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν θπξίαξρσλ 

κεζνδνινγηώλ είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηε ζπιινγή θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. 

 Η αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηελ QoE γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, είηε κέζσ ηεο κέηξεζεο ελόο αξηζκνύ παξακέηξσλ, είηε εμεηάδνληαο 

ην ζήκα κε ηνπνζέηεζε δεηθηώλ πνηόηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ δηαύινπ κεηάδνζεο. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν, κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα παξάδεηγκα ε αμηνιόγεζε ηνπ ζήκαηνο όπσο ζα είρε θξηζεί ζε 

πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ από ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Σαπηόρξνλα, ε αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε 

αλαιύεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηεί αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ηξόπν αληίιεςεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ρξεζηώλ. 

 Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα αληηθεηκεληθά κνληέια γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξόβιεςε 

ηεο πνηόηεηαο. Κάζε κνληέιν έρεη ηνλ θαηάιιειν ηνκέα θαη ην θαηάιιειν εύξνο εθαξκνγήο 

ηνπ αλάινγα κε ην ζύζηεκα ή ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί. Γεδνκέλνπ όηη δελ 

ππάξρεη κηα θαζνιηθή αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο, νη πξνηεηλόκελεο 

δύλαληαη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πεξηνρή 

ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηνύλ. Σα θξηηήξηα απηά ζύκθσλα κε ηελ ITU-T[12] είλαη: ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εθαξκνγή, ηα ζπζηαηηθά 
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ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ θαη νη δηακνξθώζεηο ηνπ, νη παξάκεηξνη εηζόδνπ ηνπ κνληέινπ, ν ηξόπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο κέηξεζεο, ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

θαη ην επίπεδν ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί ςπρνθπζηθέο γλώζεηο ή εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

 Αλάινγα κε ην επίπεδν πνπ νη πιεξνθνξίεο εηζόδνπ εμάγνληαη, ππάξρνπλ πέληε 

βαζηθνί ηύπνη αληηθεηκεληθώλ κνληέισλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE. Απηνί νη ηύπνη κνληέισλ 

είλαη: 

1) Media-layer models:  Σα κνληέια media-layer ρξεζηκνπνηνύλ σο είζνδν ην αξρηθό 

ζήκα, είηε απηό είλαη ερεηηθό, είηε κε ηελ κνξθή βίληεν, γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ 

πξνζθεξόκελε εκπεηξία. Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο πεγήο, δύλαηαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: 

a. Full Reference (FR): Σα κνληέια Full Reference ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιήξε 

ρξήζε ηνπ ζήκαηνο αλαθνξάο. Η εθηίκεζε ηεο εκπεηξίαο είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ ηεο πεγήο (reference signal) θαη ηνπ ηειηθνύ, κεηά ηελ 

νπνηαδήπνηε αιινίσζε, ζήκαηνο εμόδνπ (distorted signal). Δπνκέλσο, ε 

πνηόηεηα ηνπ βίληεν θαζνξίδεηαη αληηθεηκεληθά. Παξαδείγκαηα ησλ 

κνληέισλ FR, απνηεινύλ ηα PEVQ, PESQ (γηα νκηιία) θαη ην SSIM (γηα 

βίληεν) [13][14]. 

b. Reduced Reference (RR): ηα κνληέια Reduced Reference γηα λα 

θαζνξηζηεί ε πνηόηεηα γίλεηαη ρξήζε νξηζκέλσλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζήκαηνο ηεο πεγήο, θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ.  

c. No Reference (NR): Σα κνληέια No Reference δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ 

ην αξρηθό ζήκα ηεο πεγήο. Αληηζέησο, αλαιύνπλ κόλν ην ζήκα εμόδνπ 

ζύκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, έηζη ώζηε λα αμηνινγήζνπλ 

αληηθεηκεληθά ηελ πνηόηεηα. Απηά ηα κνληέια δίλνπλ ιύζε ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ην αξρηθό ζήκα ηεο πεγήο δελ είλαη δηαζέζηκν. Έλα παξάδεηγκα ησλ 

κνληέισλ NR γηα νκηιία είλαη ην ITU P.563 [15]. 

2) Parametric packet-layer models: Σα κνληέια parametric packet-layer είλαη ζε ζέζε λα 

πξνβιέςνπλ ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο απνθιεηζηηθά από ηηο πιεξνθνξίεο θεθαιίδαο ησλ 

παθέησλ θαη ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ππνινγηζηηθή ηζρύ. Καζώο παξαιείπνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θόξηνπ, δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηόηεηα 

εκπεηξίαο ζηα πεξηερόκελα πνιπκέζσλ. Ο θύξηνο ζθνπόο απηώλ ησλ κνληέισλ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο αληρλεπηέο ζηα κεζαία θαη ζηα ηειηθά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ. 

3) Parametric planning models: Σα κνληέια parametric planning είλαη ζε ζέζε λα 

πξνβιέςνπλ ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηεο ππεξεζίαο κε βάζε ηηο ηερληθέο παξακέηξνπο 

ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα κνληέια απηά δέρνληαη σο είζνδν ηηο ηερληθέο 

παξακέηξνπο ζρεδηαζκνύ θαη είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζε δίθηπα όζν 

θαη ζε ηεξκαηηθά. Αληίζεηα κε ηα κνληέια media-layer, δελ απαηηνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα δνθηκήο. Έλα αμηνζεκείσην παξάδεηγκα κνληέινπ 

parametric planning είλαη ην E-model, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη από ηελ ITU-T ζηε 

ζύζηαζε G.107 [17]. Σν E-model ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην δεκόζην ηειεθσληθό 

δίθηπν (PSTN) θαη ζε ππεξεζίεο θσλήο ηύπνπ VoIP, σο εξγαιείν ζρεδηαζκνύ ηνπ 

δηθηύνπ.  
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4) Bitstream layer models: Σα κνληέια Bitstream layer είλαη κία ζρεηηθά θαηλνύξηα ηδέα 

θαη απνηεινύλ ζπλδπαζκό ησλ κνληέισλ media-layer θαη parametric packet-layer. Σα 

κνληέια bitstream layer ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο από ην θσδηθνπνηεκέλν 

bitstream ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πιεξνθνξίεο θεθαιίδαο παθέησλ. ηόρνο ηνπο είλαη ε 

εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο πνπ εμαξηώληαη από ην 

πεξηερόκελν, ρξεζηκνπνηώληαο κηθξό ππνινγηζηηθό θόξην. 

5) Hybrid models: Σα κνληέια hybrid ή αιιηώο πβξηδηθά κνληέια είλαη έλαο ζπλδπαζκόο 

όισλ ησλ ππόινηπσλ κνληέισλ. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ πβξηδηθώλ κνληέισλ είλαη όηη 

ηείλνπλ ζηελ κείσζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα ππόινηπα κνληέια 

θαη εθκεηαιιεύνληαη ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα πξνβιέςνπλ ηελ 

QoE. 

Καηαιήγνληαο, όζνλ αθνξά ηηο αληηθεηκεληθέο κεζόδνπο θαη εηδηθόηεξα ηελ 

αληηθεηκεληθή κνληεινπνίεζε, ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνθεηκεληθέο δνθηκέο είλαη ε ηαρύηεηα θαη ε κηθξή ρξεκαηνδόηεζε πνπ ρξεηάδεηαη. Ωζηόζν, 

ην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη όηη ελδέρεηαη λα καο δώζεη αλαμηόπηζηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηηο ππνθεηκεληθέο δνθηκέο. Ωο εθ ηνύηνπ, ηδαληθή ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα ζα ήηαλ ε 

επαιήζεπζε θάζε λέαο κεζόδνπ αληηθεηκεληθήο κνληεινπνίεζεο κέζσ ππνθεηκεληθώλ 

δνθηκώλ, ώζηε λα ειέγμνπκε εάλ ζα παξέρνπλ παξόκνηα απνηειέζκαηα. 

 

2.5.  Δπηινγή κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο QoE 

 

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο, απνηειεί 

πνιππαξαγνληηθό δήηεκα. Ωο θπξηόηεξνο παξάγνληαο θαζίζηαηαη ε θύζε ηεο ππεξεζίαο, ζηελ 

νπνία γίλεηαη ε εθηίκεζε. Γηαθνξεηηθά κνληέια εθηίκεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ππεξεζίεο 

Voice over IP (VoIP), δηαθνξεηηθά ζε ππεξεζίεο ήρνπ-εηθόλαο θαη δηαθνξεηηθά ζε ππεξεζίεο 

ηζηνύ. Απηό νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ππεξεζίαο, θαζώο 

θαη ζηε δηαθνξεηηθή έλλνηα κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε πνηόηεηα εκπεηξίαο γηα ηνλ ρξήζηε ζε 

θάζε κία ππεξεζία.  

 ηηο ππεξεζίεο VoIP, ε πνηόηεηα εκπεηξίαο εθθξάδεηαη α) σο πξνο ην πόζν θαιά 

αθνύεη ή αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο ηα ιεγόκελα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη β) σο πξνο ην πόζν 

εύθνιν είλαη λα ππάξμεη κηα ζπδήηεζε ρσξίο παξεκβνιέο ή θαζπζηεξήζεηο. Σα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δηαθξίλνληαη ζε ακηγώο αθνπζηηθά 

(listening-only) θαη δηαδξαζηηθά (conversational). Οη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη εθηίκεζεο ζηελ 

ππεξεζία VoIP ρξεζηκνπνηνύλ ππνθεηκεληθέο δνθηκέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο 

εκπεηξίαο θαη θπξίσο ηελ θιίκαθα MOS γηα λα κεηξήζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζε 

απηέο ηηο δνθηκέο. Οη αληηθεηκεληθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ κνληέια ζρεδόλ από θάζε 

θαηεγνξία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζηηο ππεξεζίεο VoIP. Μεξηθά από ηα πην 

ρξεζηκνπνηεκέλα κνληέια είλαη ηα κνληέια media-layer, όπσο ην PESQ, ηα parametric 

planning κνληέια, όπσο ην E-model, αιιά θαη ηα hybrid, όπσο ην PLM. 
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 Γηα ηηο ππεξεζίεο ήρνπ-εηθόλαο ε εθηίκεζε ηεο πνηόηεηα εκπεηξίαο βαζίδεηαη ζε 

πνιινύο παξάγνληεο, κε θπξηόηεξν ην αλζξώπηλν νπηηθναθνπζηηθό ζύζηεκα. Μειεηώληαο ηη 

αληηιακβάλνληαη νη αηζζήζεηο ηεο όξαζεο θαη ηεο αθνήο ζα επηηεπρζεί ε δηάθξηζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο. Κάπνηα από ηα κνληέια 

ππνθεηκεληθώλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη ηα ITU-T P.910 

θαη ITU-R BT.500.  ηηο αληηθεηκεληθέο κεζόδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη κνληέια ζήκαηνο media-

layer, όπσο ην SSIM θαη ην PSNR. 

 ε ππεξεζίεο ηζηνύ, δειαδή ζε ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξσηόθνιια TCP ζηα 

επίπεδα κεηαθνξάο, IP ζηα επίπεδα δηθηύνπ θαη HTTP ζηα επίπεδα εθαξκνγώλ, ν 

ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο είλαη ν ρξόλνο αλακνλήο 

εμππεξέηεζεο, θαζώο θαη ην πώο απηόο ν ρξόλνο γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνπο ρξήζηεο. ηηο 

ππεξεζίεο ηζηνύ αλήθνπλ ππεξεζίεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην θαηέβαζκα 

αξρείσλ, ε απιή πεξηήγεζε θιπ. Γηα ηελ αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο ελόο ρξήζηε, νη 

ππνθεηκεληθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ αίζζεζε ηεο άκεζεο απόθξηζεο, ζηελ αίζζεζε ηεο 

εκπεηξίαο ρσξίο δηαθνπέο θαη ζηελ απώιεηα πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε. ηηο αληηθεηκεληθέο 

κεζόδνπο βαζηθό ζηνηρείν απνηειεί ν ρξόλνο αλακνλήο θαη ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη ηύπνπ media-layer (όπνπ ηνλ ξόιν ηνπ ζήκαηνο αλαιακβάλεη ν ρξόλνο), ηύπνπ 

parametric packet-layer θαη bitstream layer. 

Δθηόο από ηε θύζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε ηεο 

πνηόηεηαο, ε επηινγή ηνπ ζσζηνύ κνληέινπ εθηίκεζεο εμαξηάηαη αθόκε θαη από ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ επηζπκνύκε λα αθνινπζήζνπκε (εκπεηξηθή ή ςπρνκεηξηθή), ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία εηζόδνπ, ηνλ ζθνπό ηεο εθηίκεζεο (νξγάλσζε δηθηύνπ, παξαθνινύζεζε πνηόηεηαο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν θιπ.) θαη ην κέγεζνο πνπ επηζπκνύκε λα γίλεη ε εθηίκεζε ζην ζύζηεκα 

(όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ελόο ηκήκαηνο). ην επόκελν θεθάιαην αθνινπζεί ε αλάιπζε 

επηζηεκνληθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ κέηξεζε, ηελ πξόβιεςε 

θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο. 
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3. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ζρεηηθώλ εξγαζηώλ ηεο δηεζλνύο 

βηβιηνγξαθίαο 
 

ηα ησξηλά δίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ θαζίζηαηαη εύθνιε ε παξαηήξεζε ηεο θαζνιηθήο 

παξνπζίαο ησλ εγγελώο αλεπηπγκέλσλ κεραληζκώλ ηεο πνηόηεηαο ππεξεζίαο (QoS). Ο ιόγνο 

είλαη όηη κέρξη ηώξα ν ζρεδηαζκόο ησλ δηθηύσλ απηώλ πξαγκαηνπνηνύηαλ κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο QoS θαη ζηόρεπε ζηελ βειηηζηνπνίεζή ηεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε πνηόηεηα εκπεηξίαο 

(QoE) ππήξρε ήδε ζαλ ηδέα, δελ θαηαβιήζεθε θακία αξρηθή πξνζπάζεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό 

ελόο δηθηύνπ ηειεπηθνηλσληώλ κε ηηο αξρέο ηεο QoE. Παξ‟ όια απηά, ε άπνςε όηη ηα δίθηπα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη βαζηδόκελα ζην ίδην ην ζύζηεκα (system-centric) γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ, δελ επαξθεί πιένλ. Η άπνςε απηή νθείιεη λα αιιάμεη θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ 

δηθηύσλ επηβάιιεηαη λα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε (user-centric) ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η κεηάβαζε από ηα QoS-centric ζε QoE-centric δίθηπα απνηειεί κηα αλνηρηή 

πξόθιεζε πνπ έρεη κειεηεζεί από αξθεηνύο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο 

ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ QoE. 

 

3.1.  Γηαρείξηζε ηεο QoE 

 

ην θεθάιαην 2.1 έγηλε γλσζηό όηη ε πνηόηεηα εκπεηξίαο είλαη κηα ππνθεηκεληθή κεηξηθή κε 

πνιπεπηζηεκνληθή εθαξκνγή θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Η QoE ησλ ρξεζηώλ γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, ππεξεζία δηθηύνπ ή εθαξκνγή κπνξεί λα εμαξηεζεί από ηηο αξρηθέο 

ηνπο πξνζδνθίεο, ηελ αληίιεςε ηνπο, ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, 

θαζώο θαη από ηηο παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ, νη νπνίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην ρξόλν, ην  

πιαίζην θαη ηελ θαηάζηαζε. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ ζπζηαηηθά ηεο QoE, ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δηακνξθώζνπκε ηε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ 

ρξήζηε. ην άξζξν [19] πηνζεηείηαη κία αλάινγε πξνζέγγηζε θαη γίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παξαγόλησλ ζε ηξεηο βαζηθνύο ππιώλεο: ην δίθηπν, ηνλ άλζξσπν θαη ην πιαίζην ρξήζηε. 

Υξεζηκνπνηώληαο απηνύο ηνπο ηξεηο ππιώλεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ απηώλ, 

απεηθνλίδεηαη (ζρήκα 2) κηα πξννδεπηηθή δηακόξθσζε ηεο QoE ελόο ηειηθνύ ρξήζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο επηθνηλσλίαο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ε δηακνξθσκέλε αληίιεςε ηεο 

πνηόηεηαο δύλαηαη λα εθθξαζηεί σο κία βαζκνινγία QoE ζε θιίκαθα ηύπνπ MOS. 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ πξνηείλνπλ έλα πιαίζην, ην νπνίν επηηξέπεη ηε 

δηαρείξηζε ηεο QoE ζε θηλεηά θπςεινεηδή δίθηπα. ηνλ “ππξήλα” ηνπ πξνηεηλόκελνπ πιαηζίνπ 

βξίζθεηαη ν θεληξηθόο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο QoE (QoE management), ν νπνίνο εθαξκόδεηαη 

πάλσ από ην θηλεηό θπςεινεηδέο δίθηπν (Network), όπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3. Απηόο ν 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμεη θαη λα εηζάγεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ QoE, θαζώο θαη λα 

εθαξκόζεη δηαρεηξηζηηθέο απνθάζεηο ζην δίθηπν κε βάζε ηελ QoE. Απνηειείηαη από ηξεηο 

θύξηεο δνκηθέο κνλάδεο: ηνλ QoE-controller, ην QoE-monitor θαη ηνλ QoE-manager. 
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Σρήκα 2: Οη ηξεηο ππιώλεο ηεο QoE θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο [19]. 

 

 O QoE-controller ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηεο θεληξηθήο νληόηεηαο θαη ηνπ 

ππνθείκελνπ δηθηύνπ, ζπγρξνλίδνληαο ηελ αληαιιαγή επηθνηλσληώλ πξνο ηηο δύν 

θαηεπζύλζεηο. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

δεηώληαο θαη ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο αλαηξνθνδόηεζεο (feedback) από θαηάιιειεο πεγέο 

δεδνκέλσλ, όπσο είλαη νη δείθηεο ηεο QoS. Δπίζεο, ν QoE-controller ειέγρεη πόζν ζπρλά ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη ή λα ζπγθεληξώλνληαη QoE εηζαγσγέο θαη πόζν ζπρλά ζα 

αμηνινγείηαη ε QoE. Έρνληαο ζπιιέμεη ηα απαηηνύκελα δεδνκέλα, ν QoE-controller παξέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ σο είζνδν ζην QoE-monitor θαη ζηνλ QoE-manager. Σέινο, ν QoE-controller 

εθαξκόδεη νπνηαδήπνηε απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ QoE πίζσ ζην δίθηπν.   

 Σν QoE-monitor είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο QoE αλά ζπλεδξία ηνπ ρξήζηε, 

θαζώο  θαη γηα ηελ αλαθνξά ηεο εθηίκεζεο απηήο ζηνλ QoE-manager. Δλζσκαησκέλα ζην 

QoE-monitor, ππάξρνπλ κνληέια γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE (βι. ελόηεηα 2.4.2) θαη 

ιεηηνπξγίεο αμηνιόγεζεο. ηόρνο ηνπ QoE-monitor νξίδεηαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

κνληέινπ εθηίκεζεο QoE γηα θάζε ππεξεζία (π.ρ. βίληεν, θιήζε, πεξηήγεζε ζηνλ ηζηό) θαη λα 

εμάγεη κηα αθξηβή εθηίκεζε ηεο QoE κε κνξθή βαζκνινγίαο. Σα QoE κνληέια πνπ ζα 

δηαηίζεληαη, ελζσκαηώλνληαη ζην QoE-monitor θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνύ ηνπ, κε απνηέιεζκα 

ε αξρηθή επηινγή ησλ κνληέισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη άθξσο ζεκαληηθή. 

 Ο QoE-manager είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαρείξηζεο 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο QoE ηνπ δηθηύνπ. Υξεζηκνπνηεί σο 

είζνδν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ QoE-controller ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ, ηελ εθηηκώκελε βαζκνινγία QoE πνπ παξέρεηαη από ην QoE-monitor 

θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο, όπσο είλαη νη πνιηηηθέο ηνπ δηθηύνπ θαη ηα 
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SLAs (Service-Level Agreements) κεηαμύ ηνπ θνξέα θαη ηνπ ρξήζηε. Με απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, ν QoE-manager, απνθαζίδεη θαη ππαγνξεύεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ 

απαηηείηαη λα επηβιεζνύλ ζην δίθηπν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηόηεηαο. Σα κέηξα γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δηθηύνπ εθαξκόδνληαη ζην δίθηπν από ηνλ QoE-controller. ην ζρήκα 3 

παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλόκελν πιαίζην, θαζώο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο κε ην δίθηπν. 

 

Σρήκα 3: Τν πξνηεηλόκελν πιαίζην θαη νη αιιειεπηδξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο QoE ζε θηλεηά δίθηπα [19]. 

 

 Πξνο απόδεημε ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ επηδόζεσλ ηνπ κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο QoE, γίλεηαη κηα πξνζνκνίσζε ρξεζηκνπνηώληαο LTE δίθηπα. Η 

πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα εηεξνγελέο δίθηπν, ην νπνίν απνηειείηαη από κηα 

καθξό-θπςέιε (macro-cell) πνπ εμππεξεηείηαη από έλαλ θόκβν evolved-eNodeB (eNB), 

κηθξν-θπςέιεο (small-cells) πνπ εμππεξεηνύληαη από θόκβνπο home-eNBs (HeNBs), πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζε 5x5 3GPP-based νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν 

εμνπιηζκό ρξεζηώλ (UEs). Έπεηηα, γίλεηαη ε κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ κελπκάησλ πνπ 

ζπιιέγνληαη από ηνλ QoE-controller θαηά ηε δηάξθεηα ξπζκηδόκελσλ δηαζηεκάησλ αλαθνξάο 

ηεο QoE, πνζνηηθνπνηώληαο θαηά πξνζέγγηζε ηελ επηβάξπλζε. Υξεζηκνπνηώληαο βαζηθέο 

παξακέηξνπο γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη επηιέγνληαο σο κνληέιν εθηίκεζεο ην E-model, 

ππνινγίδεηαη πόζν αθξηβείο είλαη νη βαζκνινγίεο QoE αλά δηάζηεκα αλαθνξάο, 

αληηιακβάλνληαο όηη ππάξρεη κία αληαιιαγή κεηαμύ ηνπ πνζνύ επηβάξπλζεο ηνπ ζήκαηνο θαη 

ηεο επηηεπρζείζαο αθξίβεηαο ζηηο πξνβιέςεηο ηεο QoE. Δπηπιένλ, πεξηγξάθεηαη πώο ην 

πξνηεηλόκελν πιαίζην είλαη δπλαηόλ λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εθαξκνζηεί γηα ηελ πινπνίεζε 
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ελόο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ QoE ειεγθηή εηζόδνπ. ε έλα ζελάξην όπνπ ε κηθξό-θπςέιε 

εμππεξεηεί ρξήζηεο ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη ελδέρεηαη λα έρεη πςειή ζπκθόξεζε ιόγσ κηαο 

κεγάιεο κάδσμεο αλζξώπσλ (π.ρ. αγώλαο πνδνζθαίξνπ), νη ζπγγξαθείο πξνζαξκόδνπλ ην 

πιαίζην θαη επηηπγράλνπλ απνδεθηά απνηειέζκαηα QoE. Απηό ην θαηαθέξλνπλ κε ηνλ QoE-

manager, ν νπνίνο ζε επίπεδα ζπκθόξεζεο ηεο κηθξν-θπςέιεο θαη όηαλ ην MOS ησλ ρξεζηώλ 

ειαηηώλεηαη ζε αλεπηζύκεηα επίπεδα, ιόγσ ηεο ζπλερνύο δήηεζεο πόξσλ, ζηακαηά ηηο λέεο 

εηζαγσγέο ζηε κηθξν-θπςέιε θαη ηηο αλαθαηεπζύλεη ζε κία άιιε καθξό-θπςέιε. Έηζη, ην 

MOS θαη θαηά ζπλέπεηα ην επίπεδν ηεο QoE ζην ζύζηεκα απμάλεηαη θαη πάιη ζηα επηζπκεηά 

επίπεδα επραξίζηεζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά εμαξηώληαη ζηελά από ην κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθό κνληέιν επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε ελαιιαθηηθώλ παξακέηξσλ θαη απαηηήζεσλ ζήκαηνο. 

 Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν απνηειεί εθαιηήξην γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ηεο QoE ζε θηλεηά δίθηπα ηειεθσλίαο. Παξ‟ όια απηά, νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα 

ην πηνζεηήζεη ή λα πξνζαξκόζεη ηε δνκή ηνπ γηα λα επηηύρεη ηε δηαρείξηζε ηεο QoE, νθείιεη 

λα ιάβεη ππόςε δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ πξόθεηηαη λα αληηκεησπίζεη θαη γίλνληαη γλσζηέο 

από ηνπο ζπγγξαθείο. Οη θπξηόηεξεο πξνθιήζεηο αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνύ 

(π.ρ. κηα αλεμάξηεηε θαη απηόλνκε νληόηεηα ζην ζύζηεκα ή όρη), κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

απαηηνύκελσλ πεγώλ QoE δεδνκέλσλ, κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη θαηά ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απνζηξάγγηζε ηεο κπαηαξίαο ησλ θνξεηώλ 

ζπζθεπώλ, κε ηε ζσζηή επηινγή κνληέισλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE θαη κε ηε κείσζε ηεο 

πνιππινθόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο QoE. Σέινο, εθηόο από ηηο ηερληθέο 

πξνθιήζεηο, θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη ε ζεώξεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ θαη λνκηθώλ 

παξαγόλησλ από ηνπο θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιαίζην. 

 

3.2.  Πξόβιεςε ηεο QoE ζε δίθηπα κε ρξήζε ππνθεηκεληθώλ κεζόδσλ 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη όιν θαη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο αζρνινύληαη πιένλ κε ηελ αληηθεηκεληθή 

κνληεινπνίεζε, ιόγσ θαη ηνπ κηθξόηεξνπ θόζηνπο, γηα λα πξνβιέςνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ 

QoE ζηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ,. Ωζηόζν, νη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη απνηεινύλ αθόκε ηνλ 

πην αμηόπηζην ηξόπν πξόβιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο QoE, εηδηθόηεξα, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

παξάιιεια κε κεζόδνπο θαη ηερληθέο ηηο αληηθεηκεληθήο κνληεινπνίεζεο. Δμάιινπ, όπσο 

αλαθέξνπκε θαη ζηελ ελόηεηα 2.4.2, ν ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν κεζνδνινγηώλ είλαη απηόο 

πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  

Πνιινί αλαιπηέο θαη εηδηθνί ηνπ ρώξνπ αζρνινύληαη κε ηηο ππνθεηκεληθέο κεζόδνπο κε 

ζηόρν ηελ θαιύηεξε πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο QoE κηαο ππεξεζίαο. Οη ππνθεηκεληθέο 

κειέηεο εθαξκόδνπλ κηα πνιύπινθε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ πνιπκέζσλ, θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ αλζξώπνπο γηα ηηο δνθηκέο ηνπο ζε 

έλα θαιά ειεγρόκελν πεξηβάιινλ. ην άξζξν [20] έρνπκε κηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε ζε QoE 

ελήκεξα δίθηπα κε ηελ ηερληθή ηεο κεραληθήο κάζεζεο (machine learning). Οη ζπγγξαθείο γηα 

λα παξαθάκςνπλ απηήλ ηελ πνιύπινθε θαη αθξηβή δηαδηθαζία ησλ ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ, 
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παξνπζηάδνπλ κηα ηερληθή κάζεζεο ηύπνπ κεραληθήο κάζεζεο, ε νπνία δεκηνπξγεί κνληέια 

ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδηθηπαθό feedback ησλ θαηαλαισηώλ. Απηά ηα κνληέια αληηζηνηρνύλ 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ κε ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ηηο ππνθεηκεληθέο απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. ην άξζξν ρξεζηκνπνηνύληαη δέληξα 

απνθάζεσλ (decision trees) ηύπνπ Hoeffding Trees, σο βάζε γηα ηνλ αιγόξηζκν δηαδηθηπαθήο 

κάζεζεο. Απηόο ν ηξόπνο πξνζθέξεη έλα κνληέιν πνπ είλαη δπλαηόλ λα θαηαζθεπαζηεί 

γξήγνξα θαη λα είλαη αξθεηά πξνζαξκόζηκν, ώζηε λα πξνζαξκόδεη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ. 

Από ηα δέληξα απνθάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνλ αιγόξηζκν αλαπηύζζεηαη κηα 

γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε γηα λα βξεζνύλ νη πηζαλέο ιύζεηο αλά ξνή ή αλά ζεκείν δεδνκέλσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο QoE. Απηέο νη ιύζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεην λα αιιάμνπλ, ώζηε λα βειηησζεί ε QoE. 

Έλα δέληξν απνθάζεσλ απνηειείηαη από θαλόλεο δηαίξεζεο ζηνπο θόκβνπο ηνπ θαη 

ηηκέο θιάζεσλ ζηα θύιια ηνπ. Οη θαλόλεο δηαίξεζεο εμεηάδνπλ ηελ αμία ελόο κόλν 

ραξαθηεξηζηηθνύ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ππεύζπλεο απόθαζεο ζηνλ θαηάιιειν θιάδν. 

Τπνζέηνληαο δύν QoE θιάζεηο, απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο, ηα θύιια ηνπ δέληξνπ ζην ζρήκα 

4 ζα είλαη “Yes” ή “No”. 

 

 

Σρήκα 4: Έλα κνληέιν δέληξνπ απνθάζεσλ γηα ηελ πξόβιεςε[20]. 

  

 Γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE νη αξζξνγξάθνη, βαζίδνληαη ζε κηα πξνζέγγηζε απεπζείαο 

ζύλδεζεο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κνληέισλ ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE απαηηνύλ αξρηθά δεδνκέλα θαηάξηηζεο από ππνθεηκεληθέο 

κεζόδνπο, αιιά δελ αλαπηύζζνπλ έλαλ κεραληζκό γηα ζπλερή ελεκέξσζε ησλ κνληέισλ 

πξόβιεςεο. ηόρνο ηεο δηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο είλαη ε ζπλερήο ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

αλαηξνθνδόηεζεο ησλ ρξεζηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ε ελεκέξσζε ησλ κνληέισλ ηνπο 

ηελ ίδηα ζηηγκή ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθέο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. 
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 Η ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο απνηειείηαη από ηελ αλίρλεπζε 

δηθηύνπ γηα ηηκέο QoS θαη από ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ ρξεζηώλ. Η αλαηξνθνδόηεζε ησλ 

ρξεζηώλ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο QoS ζπκπξάηηνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηόηππν 

ηεο ππεξεζίαο, ή αιιηώο ζε έλα ζεκείν δεδνκέλσλ (datapoint). Δθόζνλ, νη ηηκέο ηεο QoS θαη ε 

αλαηξνθνδόηεζε είλαη δηαζέζηκεο, ηόηε ην ζύζηεκα ηξνθνδνηεί έλαλ αιγόξηζκν ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο πνπ ελεκεξώλεη θαηάιιεια ην κνληέιν πξόβιεςεο. Αληίζεηα, εάλ ε 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ ρξεζηώλ δελ είλαη δηαζέζηκε, ηόηε ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο QoS γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE. Με απιά ιόγηα, ην κνληέιν ηνπ άξζξνπ 

εθηηκά ηελ QoE βαζηδόκελν ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα QoS θαη βειηηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ ράξε ζηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ δίλνπλ νη ρξήζηεο, όηαλ απηή είλαη δηαζέζηκε. Έηζη, 

νη κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ, όπσο νη ηύπνη ησλ ηεξκαηηθώλ ή νη ηύπνη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξεηαη, αληρλεύνληαη από ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο 

αλαηξνθνδνηνύλ ηηο κεηαβνιέο απηέο πίζσ ζην κνληέιν. Απηή ε αλαηξνθνδόηεζε ζηαδηαθά 

βνεζάεη ην κνληέιν λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε θαηλνύξηα θαηάζηαζε.  

 Η ρξήζε ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ γηα ηε δεκηνπξγία αξρηθώλ δεδνκέλσλ θαηάξηηζεο 

δελ ζεσξείηαη πάληα θαιή ηδέα, θαζώο πζηεξνύλ ζε απηνκαηηζκνύο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα, 

ελώ ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθηέιεζε ηνπο ρξεηάδεηαη ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε. ε δίθηπα 

κεγάιεο θιίκαθαο όπνπ όινη νη ελεξγνί θόκβνη κπνξνύλ λα είλαη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ γηα 

έλα κεγάιν αξηζκό άκεζσλ ή έκκεζσλ θαηαλαισηώλ, νη ππνθεηκεληθέο δνθηκέο ζα πεξηόξηδαλ 

ζε κεγάιν βαζκό ηελ επεθηαζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ. Με γλώκνλα ηα ζπζηήκαηα κεγάιεο 

θιίκαθαο, ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ ρξεζηώλ δύλαηαη λα παξάγεη αθόκε κεγαιύηεξν αξηζκό από 

ζεκεία δεδνκέλσλ. Έλα κνληέιν δέληξνπ απνθάζεσλ πνπ ζύκθσλα κε ηνπο αξζξνγξάθνπο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί απηόλ ηνλ όγθν δεδνκέλσλ, είλαη ην Hoeffding Tree. Σν κνληέιν 

Hoeffding Tree ιακβάλεη έλα ζεκείν δεδνκέλσλ, ην επεμεξγάδεηαη θαη έπεηηα 

αλαπξνζαξκόδεηαη θαηάιιεια. Έηζη, όια ηα ζεκεία δεδνκέλσλ επεμεξγάδνληαη δηαδνρηθά 

θαζηζηώληαο ηα Hoeffding Trees θαηάιιεια γηα ηε δσληαλή πξόβιεςε ηεο QoE. Ωζηόζν, ην 

δέληξν δελ είλαη πνηέ δπλαηόλ λα έρεη πιήξε εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα 

ζεκεία δεδνκέλσλ θηάλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν. Ωο εθ ηνύηνπ, θάζε θαλόλαο δηαίξεζεο δελ 

γίλεηαη λα απνθαζηζηεί κε πιήξε αζθάιεηα, αιιά κε θάπνηα πηζαλόηεηα. Σν Hoeffding Tree 

αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεθζεί 

κηα απόθαζε δηαίξεζεο κε βάζε ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο 

Hoeffding bounds. Η καζεζηαθή πξνζέγγηζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ρξεζηκνπνηώληαο 

Hoeffding Trees παξέρεη αθξηβή κνληέια από κηθξέο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ αλαηξνθνδόηεζεο 

ρξεζηώλ θαη πξνζαξκόδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Έλα δέληξν απνθάζεσλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη αληηπξνζσπεύεη έλα ζύλνιν θαλόλσλ 

πνπ ζηνηβάδνληαη κε έλαλ ηεξαξρηθό ηξόπν. πλήζσο, απιά δέληξα απνθάζεσλ θαζνξίδνπλ 

κόλν κεξηθνύο θαλόλεο πνπ ζπλάγνληαη από ηα δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηαμηλόκεζε, αιιά όηαλ ν αξηζκόο ησλ θαλόλσλ απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπ 

δέληξνπ απνθάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ράλεη ηελ επθξίλεηα ηνπ. Δπίζεο, θαζίζηαηαη δπλαηόλ 

λα αληηπξνζσπεπηεί έλα κνληέιν δέληξνπ απνθάζεσλ ζην γεσκεηξηθό ρώξν, νξηδόκελν από 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ. Θεσξώληαο θάζε κία από ηηο παξακέηξνπο σο κηα 

δηάζηαζε ζην ππέξ-δηάζηεκα, θάζε ζεκείν δεδνκέλσλ από ην ζύλνιν δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί σο έλα ζεκείν ζην δηάζηεκα. Σν δέληξν απνθάζεσλ αληηπξνζσπεύεηαη από 
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ππέξ-πεξηνρέο δεκηνπξγεκέλεο από ηα θύιια ηνπ (ζρήκα 5). Κάζε θόκβνο ζην δέληξν 

απνθάζεσλ αληηπξνζσπεύεη κηα δηαίξεζε ή έλα ππέξ-επίπεδν, κέρξη λα θηάζνπκε ζε έλα 

θύιιν, ην νπνίν ραξάδεη κηα ππέξ-πεξηνρή. 

 

Σρήκα 5: Έλα απιό δέληξν απνθάζεσλ ζε δπζδηάζηαηε κνξθή [20]. 

  

Οη αξζξνγξάθνη γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ραξηνγξάθεζεο ελόο 

δέληξνπ δεδνκέλσλ ζην ππέξ-δηάζηεκα ζρεδίαζαλ ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν:  

 

Σν ππέξ-δηάζηεκα δύλαηαη λα θαηαζηεί αξσγόο ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο QoE κηαο ππεξεζίαο. Σν δέληξν απνθάζεσλ είλαη κηα ζπιινγή από δηαδξνκέο 

θαλόλσλ, μεθηλώληαο από ηε ξίδα ηνπ. Κάζε κία από ηηο δηαδξνκέο νξίδεη ηα άθξα (ζύλνξα) 

ηεο ππέξ-πεξηνρήο θαη ηα πξνθείκελα θύιια απνηεινύλ ηηο εηηθέηεο ησλ θιάζεσλ ηεο 

πεξηνρήο. Γειαδή, θάζε ππέξ-πεξηνρή, πεξηέρεη έλα ζύλνιν δηαρσξηδόκελσλ θαλόλσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ππέξ-επηθάλεηα, ε νπνία ραξάδεη ηελ ππέξ-πεξηνρή. Όια ηα ζεκεία δεδνκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ππέξ-πεξηνρή ηαμηλνκνύληαη ζηελ ίδηα θιάζε κε ην θύιιν ηεο 

αληίζηνηρεο δηαδξνκήο ηνπ δέληξνπ απνθάζεσλ. Μόιηο ηαμηλνκεζεί έλα ζεκείν δεδνκέλσλ θαη 

ππνινγηζηεί ην επίπεδν ηεο QoE, πξέπεη λα ιεθζνύλ ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο QoE ζε 

ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν.  Φπζηθά, εάλ ην ζεκείν δεδνκέλσλ ηαμηλνκεζεί ζηελ πεξηνρή “Yes” 

(επηζπκεηή QoE), θακία ελέξγεηα δελ είλαη απαξαίηεηε, όκσο εάλ ηαμηλνκεζεί ζηελ πεξηνρή 
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“No”, ην ζρέδην ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηελ αλάθηεζε είλαη λα ππνινγίζεη ηηο απνζηάζεηο από ην 

ζεκείν δεδνκέλσλ ζην ππνζύλνιν πεξηνρώλ Φ κε ηελ έλδεημε “Yes”. Η απόζηαζε από θάζε 

κία από ηηο επηζπκεηέο πεξηνρέο είλαη θαη ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

απαηηνύληαη, ώζηε λα θηλεζεί ην ζεκείν δεδνκέλσλ ζηηο επηζπκεηέο πεξηνρέο. 

 ην δξόκν γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ζρεδίνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε γλώκνλα ηελ 

QoE ησλ ρξεζηώλ, απηό ην άξζξν πξνηείλεη έλαλ ηξόπν βαζηδόκελν ζηηο ππνθεηκεληθέο 

κεζόδνπο. Οη αξζξνγξάθνη ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη δέληξα 

απνθάζεσλ κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ πνπ 

ρξεηάδνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE, δηαηεξώληαο όκσο ηελ 

αθξίβεηα όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξα. Δπηπιένλ, δεκηνύξγεζαλ έλα ζύλνιν ζρεδίσλ, γηα λα 

επαλαθέξνπλ, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο, ηελ QoE ζηα επηζπκεηά επίπεδα θαη πξνηείλνπλ ηε 

κειινληηθή ελαζρόιεζε κε λέεο κεζόδνπο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαηαιιειόηεξνπ θαη 

νηθνλνκηθά απνδεθηνύ ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο. 

  

3.3.  Πξόβιεςε ηεο QoE ζε θηλεηέο ζπζθεπέο κε κεησκέλε 

αλαηξνθνδόηεζε 

 

Η πνηόηεηα εκπεηξίαο θαη ε πξόβιεςε ηεο είλαη έλα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη όινπο ηνπο παξόρνπο 

ηειεπηθνηλσληώλ. Πέξα από ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θαη ηηο θιήζεηο νκηιίαο, νη πάξνρνη 

ελδηαθέξνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο από ηε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ πνιπκέζσλ ζηηο θηλεηέο ηνπο ζπζθεπέο. Η 

ρξήζε ππνθεηκεληθώλ κεζόδσλ απνηειεί έλαλ πνιύ αμηόπηζην ηξόπν γηα λα πξνβιέςνπκε κε 

αθξίβεηα ηελ QoE. 

 Σν άξζξν [21] παξνπζηάδεη ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελόο κεραληζκνύ κέηξεζεο ηεο 

QoE γηα ππεξεζίεο πνιπκέζσλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Η QoE απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

δεηθηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ αληηιεπηή ηθαλνπνίεζε ηεο ρξήζεο κηαο ππεξεζίαο από ηνλ 

ηειηθό ρξήζηε. Απηνί νη δείθηεο πεξηιακβάλνπλ κηα ηεξάζηηα πνηθηιία παξακέηξσλ, όπσο ν 

ηνκέαο θσδηθνπνίεζεο πνιπκέζσλ, ν ηύπνο ηνπ ηεξκαηηθνύ ζην νπνίν ε ππεξεζία 

παξνπζηάδεηαη θαη ν ηύπνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξαθνινπζεί ν ρξήζηεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε ηεο QoE εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε όισλ απηώλ ησλ παξακέηξσλ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ, ειαρηζηνπνηώληαο παξάιιεια ηνπο πόξνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη νη πάξνρνη. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμέηαζεο κηαο ζπζρέηηζεο κεηαμύ όισλ ησλ 

παξακέηξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ θαη γηα ηελ παξνρή κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο, 

πξνηείλεηαη έλα ζύζηεκα ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

QoE. Η πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ επνπηεπόκελε κάζεζε δεδνκέλσλ από ππνθεηκεληθέο 

δνθηκέο θαη ζε θαηλνηόκν ζρεδηαζκό, πνπ ζηνρεύεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απαηηνύκελεο 

αλαηξνθνδόηεζεο γηα έλα ειεθηξνληθό κνληέιν εθκάζεζεο. 

 Γηα ηελ πξόβιεςε ηεο QoE νη αξζξνγξάθνη βαζίδνληαη ζε ηαμηλνκεηέο εθπαηδεπκέλνπο 

ζε δεδνκέλα από ππνθεηκεληθέο δνθηκέο. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ 
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ππνθεηκεληθώλ δνθηκώλ νλνκάδεηαη κέζνδνο ησλ νξίσλ (Method of Limits) [22]. Αξρηθά, 

θαηαγξάθεηαη ην ηκήκα ζην νπνίν ν πειάηεο έρεη απνθαζίζεη όηη ε πνηόηεηα ησλ πνιπκέζσλ 

πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη είλαη κε απνδεθηή. Ο ζθνπόο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα θαηώηεξα 

επίπεδα απνδνρήο ηνπ ρξήζηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο QoS παξακέηξνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

ηύπν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ ηύπν ηνπ ηεξκαηηθνύ. Έλα παξάδεηγκα κηαο δνθηκήο γηα έλα 

θηλεηό ηεξκαηηθό παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2. Ο ρξήζηεο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο 

από ηελ πνηόηεηα, όηαλ ν ξπζκόο κεηάδνζεο ηνπ βίληεν ήηαλ ίζνο ή κεγαιύηεξνο ησλ 96 

kbit/s. Απηό ην παξάδεηγκα παξάγεη νθηώ ζεκεία δεδνκέλσλ από ηα νπνία έμη έρνπλ ηελ 

έλδεημε “Yes” θαη δύν ηελ έλδεημε “No”. 

 

Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα ππνθεηκεληθήο δνθηκήο ζε θηλεηό ηεξκαηηθό [21]. 

 

 Παξόκνηεο δνθηκέο εθηεινύληαη θαη ζε δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο παξνπζηάδνληάο ηνπο 

δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν βίληεν. Οη δνθηκέο επαλαιήθζεθαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ηεξκαηηθά: 

θηλεηά, θνξεηνύο ππνινγηζηέο θαη pda. Αθνύ ζπιιέρηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε ηξία ζύλνια 

γηα ην θάζε ηεξκαηηθό, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεδνκέλα θαηάξηηζεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

κνληέισλ πξόβιεςεο. Γηα ηε κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν J48, κηα εθαξκνγή ηνπ 

αιγόξηζκνπ C4.5 ζηελ πιαηθόξκα Weka, θαζώο θαη ν SMO, κηα εθαξκνγή ππνζηήξημεο 

κεραλήο ηύπνπ SVM, επίζεο ζηελ πιαηθόξκα Weka. ην ζρήκα 6 κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε 

ηελ αθξίβεηα ησλ δύν κνληέισλ γηα θάζε έλα από ηα ζύλνια δεδνκέλσλ. 

 

Σρήκα 6: Γξάθεκα αθξίβεηαο ησλ δύν κνληέισλ θαη ησλ ηξηώλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ [21]. 
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 Αθνύ ινηπόλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξόβιεςε ηεο QoE κε αθξίβεηα, ηα κνληέια απηά 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε έλα ειεθηξνληθό κνληέιν κάζεζεο, κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία ελόο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο 

πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηώλ. Έλα βαζηθό ζηνηρείν ζηελ ειεθηξνληθή εθκάζεζε κνληέινπ 

απνηειεί ε αλαηξνθνδόηεζε ησλ ρξεζηώλ. Λόγσ ηνπ όηη νη ππνθεηκεληθέο δνθηκέο είλαη 

δαπαλεξέο θαη ρξνλνβόξεο, νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ππάξμεη 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ππνθεηκεληθή αλαηξνθνδόηεζε, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 

αθξίβεηα ηνπ ηαμηλνκεηή. 

 Αξρηθά, νη αξζξνγξάθνη εμεηάδνπλ κηα πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηπραία κείσζε 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ πιαηθόξκα Weka γηα κηα πεξίπησζε ηαμηλνκεηή C4.5 θαη 

κηα SVM. θνπόο ηνπο είλαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα νπνηαδήπνηε άιιεο 

ηερληθήο κείσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα αλαπηύμνπλ κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ηπραίαο κείσζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο ηπραίαο ηνπο πξνζέγγηζεο ζπκπεξαίλνπλ όηη 

ππάξρνπλ κεξηθά ηπραία επηιεγκέλα ππνζύλνια πνπ πξνζθέξνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από 

άιια. Παξ‟ όια απηά, είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελόο αμηνπξεπνύο ηαμηλνκεηή 

ρξεζηκνπνηώληαο ηπραία κείσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ. πλεηδεηνπνηώληαο ην 

παξαπάλσ, νη αξζξνγξάθνη πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ έλα πξόηππν ζπλόινπ δεδνκέλσλ 

πνπ εθπαηδεύεη ηνπο πην αθξηβείο ηαμηλνκεηέο. Δπηζπκνύλ δειαδή λα επηθεληξσζνύλ κόλν ζε 

απηόλ ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ, γηα λα θαηαθέξνπλ λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηνπ 

ζπλόινπ εθπαίδεπζεο, δηαηεξώληαο ηελ αθξίβεηα όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξε.  

 Η πνξεία πνπ αθνινπζνύλ γηα λα ην επηηύρνπλ απηό έρεη ηελ εμήο κνξθή. Σα δεδνκέλα 

πνπ είλαη θνληά ζην όξην απόθαζεο κεηαμύ κηαο ηηκήο θιάζεο θαη κηαο άιιεο, δηαζέηνπλ 

αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην ην όξην, από όηη ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη καθξηά 

από ην όξην. Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην όξην απνηεινύλ ην πξόηππν 

ζύλνιν δεδνκέλσλ (ζρήκα 7). 

 

Σρήκα 7.1: Σύλνιν δεδνκέλσλ πνπ πξνβάιιεηαη ζε άμνλα θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ απόζηαζε από ην όξην απόθαζεο 

[21]. 

 

Σρήκα 7.2: Μεησκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί κόλν ηα ζεκεία δεδνκέλσλ θνληά ζην όξην απόθαζεο [21]. 
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 Γηα λα εθηειέζνπλ ηελ πξνζέγγηζε απηή δεκηνύξγεζαλ έλα θίιηξν (ζρήκα 8) γηα ηελ 

πιαηθόξκα Weka, ην νπνίν κεηώλεη ηα δεδνκέλα θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό, μεθηλώληαο 

από ηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία δεδνκέλσλ. Δπίζεο, επεθηείλνπλ ηνλ αιγόξηζκν SMO, 

ώζηε λα αλαθέξεη ηελ απόζηαζε ηνπ θάζε ζεκείνπ δεδνκέλσλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηαμηλνκεηή. Έπεηηα, γίλεηαη κείσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ μεθηλώληαο από ηα ζεκεία 

δεδνκέλσλ κε ηε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην όξην. Σέινο, ην θίιηξν δηαβαζκίδεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ εηηθέηα ή ηελ θιάζε ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ, απνζθνπώληαο ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ηνπο αλαινγηθά. 

 

Σρήκα 8: Αιγόξηζκνο θίιηξνπ πεξηνξηζκνύ πξνζέγγηζεο νξίσλ [21]. 

 

 ην ζρήκα 9 παξαηεξνύκε κηα ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηπραίαο πξνζέγγηζεο 

κε ηελ θαζνδεγνύκελε πξνζέγγηζε κεησκέλνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ ηνπ ηαμηλνκεηή C4.5 ζηελ 

πιαηθόξκα Weka. Απηό πνπ γίλεηαη αληηιεπηό είλαη όηη ε θαζνδεγνύκελε πξνζέγγηζε μεθηλά 

έρνληαο ίδηα αθξίβεηα κε ηελ ηπραία θαη αξρηθά εκθαλίδεη έλα κηθξό βαζκό βειηίσζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ε αθξίβεηα ηεο θαζνδεγνύκελεο πξνζέγγηζεο κεηώλεηαη ζην 90% όηαλ ην ζύλνιν 

δεδνκέλσλ έρεη κεησζεί ζην 50% ηνπ αξρηθνύ κεγέζνπο ηνπ, ελώ ε κέζε ηηκή ηεο ηπραίαο 

πξνζέγγηζεο είλαη ειαθξώο απμεκέλε. Δθεί πνπ ε πξνζέγγηζε αλαδεηθλύεη ην δπλαηό ηεο 

ζεκείν είλαη όηαλ κεηώλνπκε ζεκαληηθά ην ζύλνιν δεδνκέλσλ ζε ιηγόηεξν από ην 10% ηνπ 

αξρηθνύ ηνπ κεγέζνπο. Σόηε παξαηεξείηαη όηη ε ηπραία πξνζέγγηζε πέθηεη ζε αθξίβεηα θάησ 

από ηελ θαζνδεγνύκελε. Δπηπιένλ, γίλεηαη θαλεξό όηη ν ηαμηλνκεηήο C4.5 εθηειείηαη κε 

κεγάιε αθξίβεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 90% κέρξη λα απνκείλεη κόλν ην 2% ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαμηλνκεηή SVM παξαηεξείηαη όηη ε αθξίβεηα ηεο 

θαζνδεγνύκελεο κείσζεο είλαη αξθεηά αλζεθηηθή ζηε δηαδηθαζία κείσζεο ηνπ ζπλόινπ 

δεδνκέλσλ. Η αθξίβεηα ηαμηλόκεζεο αξρηθά βειηηώλεηαη, έσο όηνπ ην κέγεζνο ηνπ ζπλόινπ 

δεδνκέλσλ κεησζεί ζην 2%. Οη αξζξνγξάθνη εμεγνύλ όηη ε αξρηθή βειηίσζε νθείιεηαη θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα ζηελ απόηνκε αθαίξεζε ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ, σζηόζν απηό απαηηεί 

πεξαηηέξσ έξεπλα. ην ζρήκα 10 παξαηεξνύκε κηα ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
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θαζνδεγνύκελεο θαη ηεο ηπραίαο πξνζέγγηζεο κεησκέλνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ ηνπ ηαμηλνκεηή 

SVM. ε απηό ην παξάδεηγκα είλαη πξνθαλέο όηη ε θαζνδεγνύκελε κείσζε επηηπγράλεη 

αλώηεξα απνηειέζκαηα από ηελ ηπραία. 

 

 

Σρήκα 9: Σύγθξηζε ηεο ηπραίαο πξνζέγγηζεο κείσζεο ζπλόινπ δεδνκέλσλ κε ηελ θαζνδεγνύκελε. Ταμηλνκεηήο C4.5 

[21]. 

 

 

Σρήκα 10: Σύγθξηζε ηεο ηπραίαο πξνζέγγηζεο κείσζεο ζπλόινπ δεδνκέλσλ κε ηελ θαζνδεγνύκελε. Ταμηλνκεηήο SVM 

[21]. 
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   πγθξίλνληαο ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο ζην ζρήκα 11, 

παξαηεξείηαη όηη ε απόθιηζε ησλ πηπρώλ γηα ηνλ SMO είλαη αξρηθά πςειή, ελώ κεηά ηε 

κείσζε ησλ απνθιίζεσλ πέθηεη θαη ζηαζεξνπνηείηαη θάησ από ην 2%. Γηα ηνλ C4.5 ε ηππηθή 

απόθιηζε είλαη γεληθά ζηαζεξή. Δάλ ζπγθξίλνπκε θαη ηνπο δύν κε ηνπο νκόινγνύο ηνπο ηεο 

ηπραίαο πξνζέγγηζεο, παξαηεξνύκε όηη γηα ηπραία κείσζε ηνπ SMO ε ηππηθή απόθιηζε από 

πςειή γίλεηαη πνιύ πςειή θαζώο κεηώλεηαη ην ζύλνιν δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, γηα ηνλ C4.5 ε 

ηππηθή απόθιηζε θάησ ηνπ 2% απμάλεηαη ξαγδαία ζε πνιύ πςειέο ηηκέο θαζώο ην ζύλνιν 

δεδνκέλσλ κεηώλεηαη. 

 

Σρήκα 11: Σύγθξηζε ηεο ηππηθήο απόθιηζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ κείσζεο ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ [21]. 

 

 Ο ξόινο ησλ ππνθεηκεληθώλ ηερληθώλ ζηελ πξόβιεςε θαη ηε κέηξεζε ηεο QoE είλαη 

πνιύ ζεκαληηθόο θαη ζην παξώλ άξζξν. Οη ηαμηλνκεηέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κέζσ ησλ 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο εθπαηδεύηεθαλ ζε δεδνκέλα από ππνθεηκεληθέο ηερληθέο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο ήηαλ εθπιεθηηθά κε ηελ αθξίβεηα λα βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 90%. 

Γίλεηαη θαηαλνεηό, όηη απηά ηα κνληέια είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ζε κηα πιαηθόξκα 

πξόβιεςεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε έλα ειεθηξνληθό κνληέιν εθκάζεζεο. Μεηώλνληαο ηα 

απαηηνύκελα δεδνκέλα αλαηξνθνδόηεζεο κε ηελ ηερληθή πεξηνξηζκνύ ηεο επηινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ θνληά ζην όξην απόθαζεο, νη ζπγγξαθείο επηηπγράλνπλ κηα θαζνδεγνύκελε κείσζε 

ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ, δηαηεξώληαο ηελ αθξίβεηα ησλ ηαμηλνκεηώλ ζηαζεξή ή αθόκα θαη 

θαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ SVM. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιύ ππνζρόκελα γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο QoE, κεηώλνληαο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ην θόζηνο από ηηο ππνθεηκεληθέο 

ηερληθέο. 
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3.4.  Δθηίκεζε ηεο QoE γηα θηλεηέο εθαξκνγέο κε ρξήζε παζεηηθήο 

κέηξεζεο δηθηύνπ 

 

Έλα αθόκε πεδίν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην νπνίν νη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληώλ δίλνπλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο είλαη ην πεδίν 

ησλ θηλεηώλ εθαξκνγώλ. Ωζηόζν, νη πάξνρνη πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηνύλ 

θαηά θύξην ιόγν ζηελ επνρή καο πξαθηηθέο ηύπνπ Over the Top (OTT), γηα λα δηαλείκνπλ θαη 

λα πνπιήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί κεγάιν πξόβιεκα ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ από ηνπο παξόρνπο ηειεπηθνηλσληώλ. Οη πξαθηηθέο ηύπνπ OTT νπζηαζηηθά 

παξαθάκπηνπλ ηνπο παξόρνπο ηειεπηθνηλσληώλ, ελώ νη πνιύπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ 

ησλ ζηξσκάησλ πξσηνθόιινπ ηνπ δηθηύνπ δεκηνπξγνύλ δπζθνιίεο ζηνπο παξόρνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ην πσο παξάκεηξνη επηπέδνπ δηθηύνπ, όπσο νη ρξνλνδηαθόπηεο αδξάλεηαο, ηα 

θαηώθιηα παξάδνζεο θιπ. ζα επεξεάζνπλ ηελ QoE κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

 ην άξζξν [23] ρξεζηκνπνηείηαη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο QoE κηαο 

εθαξκνγήο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξόρνπο. Η 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ παζεηηθή κέηξεζε δηθηύνπ θαη ρξεζηκνπνηεί κεραληθή κάζεζε 

(machine learning) γηα λα απνθηήζεη κηα ζπλάξηεζε πνπ ζα ζπζρεηίζεη ηηο παζεηηθέο κεηξηθέο 

κε ηελ QoE ηεο εθαξκνγήο. Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζέγγηζεο είλαη όηη δελ απαηηεί 

θαλέλαλ έιεγρν επί ησλ ππεξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο, αιιά νύηε ηε ιεπηνκεξή γλώζε ηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηα πξσηόθνιια ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία απαηηεί πνιύ θαηξό γηα λα απνθηεζεί. 

 Οη ζπγγξαθείο ππνζέηνπλ όηη είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη κηα ζρέζε κεηαμύ ηεο 

επηζθεςηκόηεηαο ηνπ δηθηύνπ κηαο εθαξκνγήο θαη θάζε ζρεηηθήο κέηξεζεο QoE πνπ δύλαηαη 

λα καζεπηεί. Ο ζηόρνο ηνπο είλαη λα εληνπίζνπλ απηή ηε ζρέζε, γηα παξάδεηγκα κηα 

ζπλάξηεζε F: Δπηζθεςηκόηεηα εθαξκνγήο → Μεηξηθέο QoE εθαξκνγήο. Με κηα ηέηνηα 

ζπλάξηεζε, ν θνξέαο δύλαηαη λα εθηηκήζεη ηηο κεηξηθέο QoE ηεο εθαξκνγήο ζε όινπο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ, παξαθνινπζώληαο απιώο ην δίθηπν θίλεζεο ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά, ε 

πξνζέγγηζε ιεηηνπξγεί κε ηε ζπιινγή ελόο ζπλόινπ γηα εθπαίδεπζε (training set). Έπεηηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ελνξγάλσζε (instrumentation) ζε κεξηθέο θηλεηέο ζπζθεπέο, ν δηαρεηξηζηήο 

απνθηά σο δεδνκέλα ην ζύλνιν εθπαίδεπζεο θαη ηηο κεηξηθέο QoE ηεο εθαξκνγήο. ηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αιγόξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο γηα λα γίλεη γλσζηή ε 

ζπλάξηεζε F.  

 Γηα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ άξζξνπ ζηελ πξάμε, νη 

επηζηήκνλεο θαη αξζξνγξάθνη θαηαζθεύαζαλ ην Prometheus, ην νπνίν είλαη κηα πξσηόηππε 

εθαξκνγή ζε έλαλ κεγάιν θνξέα θηλεηήο ζηηο ΗΠΑ. Υξεζηκνπνηώληαο ην Prometheus, 

εθαξκόδνπλ ηελ πξνζέγγηζή ζε δύν επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο ππεξεζίεο εθαξκνγώλ 

smartphone: κηα δεκνθηιήο εθαξκνγή video-on-demand πνπ ρξεζηκνπνηεί HTTP ξνή θαη κηα 

εθαξκνγή VoIP. πκπεξαίλνπλ, όηη ην Prometheus είλαη δπλαηόλ λα εθηηκήζεη ηηο ζρεηηθέο 

κεηξηθέο QoE απηώλ ησλ δύν εθαξκνγώλ (π.ρ. θαζπζηέξεζε βίληεν θαη Mean Opinion Score) 

κε κεγάιε αθξίβεηα. 
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 Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Prometheus. 

ηόρνο ησλ αξζξνγξάθσλ απνηειεί ζε πςειά επίπεδα ε πξνζέγγηζε ηνπο λα  ππνινγίδεη κηα 

ζπλάξηεζε F: Δπηζθεςηκόηεηα εθαξκνγήο → Μεηξηθέο QoE εθαξκνγήο, έρνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο κεηξηθέο ηεο QoE. Γηα λα ην επηηύρνπλ απηό ζηελ video-on demand εθαξκνγή 

ζηνρεύνπλ ζηελ εθηίκεζε κηαο αξθεηά ζεκαληηθήο κεηξηθήο ηεο QoE, ηνπ Buffering Ratio, 

πνπ είλαη ε αλαινγία ηνπ ρξόλνπ πνπ έλα βίληεν μνδεύεη θαζπζηεξώληαο ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ αλαπαξαγσγήο ηνπ. Γίλεηαη θαηαλνεηό, όηη ην Buffering Ratio 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ. Αληηζέησο, κε ηε 

video-on-demand εθαξκνγή, ζηελ VoIP εθαξκνγή ν ζηόρνο είλαη ε εθηίκεζε κηαο άιιεο πνιύ 

ζεκαληηθήο κεηξηθήο, ηεο Mean Opinion Score, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

αθνπζηηθνύ ζήκαηνο εμόδνπ ζηνλ παξαιήπηε ζε ζύγθξηζε κε ην ζήκα εηζόδνπ ζηνλ 

απνζηνιέα.  

Γηα λα εληνπηζηεί κηα ζπλάξηεζε πνπ πξνζεγγίδεη κε κεγάιε αθξίβεηα θάζε ηδαληθή 

ζπλάξηεζε F, δειαδή κηα ζπλάξηεζε πνπ ηαηξηάδεη κε κεγάιε πηζαλόηεηα ζηελ εκπεηξηθή 

έμνδν ηεο F, ε πξνζέγγηζή ηνπ Prometheus απαξηίδεηαη από πέληε ζηάδηα, ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 12. 

 

Σρήκα 12: Τα ζηάδηα πξνζέγγηζεο ηνπ Prometheus [23].  

Σν πξώην ζηάδην αθνξά ηελ ελνξγάλσζε (Instrumentation) ησλ ζπζθεπώλ. ε απηό ην 

ζηάδην ζρεδηάδεηαη έλαο αξρηθόο δείθηεο αλαθνξάο (benchmark) πνπ εθηειεί κηα 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή, από ηελ νπνία κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε άκεζα 

ηελ QoE κεηξηθή ηεο εθαξκνγήο (π.ρ. ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ βίληεν). Απηό είλαη ην κόλν 

ζηάδην πνπ απαηηεί αλζξώπηλε λνεκνζύλε, εθόζνλ ν δείθηεο αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηεο QoE κεηξηθήο ηεο εθαξκνγήο ζρεδηάδεηαη θαη γξάθεηαη από έλα άηνκν.  

Σν δεύηεξν ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ (Data collection). ην ζηάδην 

απηό νη δνθηκέο κε ηνπο δείθηεο αλαθνξάο εθηεινύληαη απηόκαηα θαη επαλεηιεκκέλα επάλσ 

ζηηο ζπζθεπέο ζε εκβέιεηα πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζην θπςεινεηδέο δίθηπν. Δπεηδή νη δνθηκέο 

είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο, δελ απαηηείηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

δνθηκώλ θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο από ηηο δνθηκέο κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα. Γύν ζύλνια δεδνκέλσλ ζπιιέγνληαη γηα θάζε δνθηκή αλαθνξάο bi. Πξώηα, ε QoE 



35 

 

κεηξηθή “ground truths” ζπιιέγεηαη από ηελ ελνξγάλσζε ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ζην 

ηειέθσλν (π.ρ. 0 ή 1 γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ βίληεν). ηε ζπλέρεηα, ηα παζεηηθά δεδνκέλα 

δηθηύνπ γηα θάζε εθαξκνγή, όπσο ηα αξρεία ξνήο IP, ζπιιέγνληαη κέζα ζην θπςεινεηδέο 

δίθηπν. Σα δεδνκέλα δηθηύνπ ζπλνςίδνληαη ζε έλα δηάλπζκα δεδνκέλα_δηθηύνπ = (fi1, fi2, ..., 

fim), όπνπ ην fij είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ δεδνκέλσλ παζεηηθνύ δηθηύνπ ηεο δνθηκήο bi, 

όπσο ε κέζε απόδνζε.  

Η πξνηεηλόκελε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί δύν ξνέο δεδνκέλσλ δηθηύνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ δηαλπζκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηαλύζκαηνο δεδνκέλα_δηθηύνπ γηα θάζε 

δνθηκή αλαθνξάο. Σν πξώην ζύλνιν, πνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαγξαθώλ ξνήο 

(flow record), πξνέξρνληαη από κεηξήζεηο ζηάζκεο IP πνπ ζπιιέγνληαη από πξαγκαηηθέο 

νζόλεο ζηνλ ππξήλα ηνπ θπςεινεηδνύο δηθηύνπ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαζνξηζηεί πνηα 

ξνή αλήθεη ζε πνηα εθαξκνγή. Σν δεύηεξν ζύλνιν, αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ξνήο 

πνπ δελ έρνπλ αθόκε εθαξκνζηεί από ηελ νζόλε παξαγσγήο θαη ηείλνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ 

κνληέινπ. Η εληνιή tcpdump ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξαθνύλ ηα ίρλε ησλ παθέησλ ζηηο 

ζπζθεπέο, ελώ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ρξνλνδηαγξακκάησλ από ηα ίρλε πνπ 

θαηαγξάθνληαη γίλεηαη κέηξεζε ελόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο απόδνζεο δεηγκαηνιεπηηθά κία 

θνξά αλά δεπηεξόιεπην θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ξνήο. Από απηό ην ρξνλνδηάγξακκα εμάγεηαη 

κηα ζεηξά ηππηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ηε κνληεινπνίεζε (Modeling) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο δεδνκέλα_δηθηύνπ → QoE_κεηξηθέο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αιγόξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο, όπνπ ιακβάλνληαη δεδνκέλα από n 

δνθηκέο αλαθνξάο b1, b2, ..., bn σο ην εηζαγόκελν ζύλνιν εθπαίδεπζεο. Απηά ηα δεδνκέλα 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο έλαο εηζαγόκελνο πίλαθαο n × m: 

 

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη παιηλδξόκεζε LASSO, ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξόβιεςε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο θαζώο θαη ηεο απόιπηεο QoE_κεηξηθήο. Η LASSO παξάγεη κηα 

γξακκηθή εμίζσζε F'. ηελ F', ε LASSO ζπλδέεη έλα ζπληειεζηή ζε θάζε δηαλπζκαηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δηαλύζκαηνο δεδνκέλα_δηθηύνπ πνπ ππνδεηθλύεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν 

επεξεάδεη ηε QoE_κεηξηθή. Με ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηελ απόιπηε ηηκή 

απηνύ ηνπ ζπληειεζηή, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

κεηξήζεηο δηθηύνπ πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ηε κεηξηθή ηεο QoE. 

 Σν ηέηαξην ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινύζεζε (Monitoring), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εμίζσζε F' πνπ παξάγεηαη από ην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο θαη 

πξνζεγγίδεη κε αθξίβεηα ηελ ηδαληθή ζπλάξηεζε F. Έπεηηα, ε F' κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

αλώλπκα δεδνκέλα δηθηύνπ πξαγκαηηθώλ ζπλδξνκεηώλ, γηα λα εθηηκεζεί εάλ ην Buffering 

Ratio ή ην MΟS ππεξβαίλεη ην επηζπκεηό όξην. Με ηνλ ππνινγηζκό ηεο F (δεδνκέλα_δηθηύνπ) 
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ιακβάλνληαη εθηηκήζεηο ηεο QoE_κεηξηθήο γηα θάζε δείγκα, επηηξέπνληαο ηελ αλίρλεπζε 

αλσκαιηώλ θαη άιισλ εθαξκνγώλ. 

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ απάληεζε αλνηρηώλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα εξώηεκα 

αθνξά ηελ ύπαξμε επαξθώλ πιεξνθνξηώλ ζηα δεδνκέλα_δηθηύνπ γηα λα γίλεη ε πξόβιεςε ησλ 

κεηξηθώλ ηεο QoE γηα πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. Έλα αθόκε εξώηεκα ελδέρεηαη λα ζρεηίδεηαη 

κε ηηο δηάθνξεο πξνθαηαιήςεηο ζην ζηάδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ δύλαηαη λα θαηαζηήζνπλ ην 

εθπαηδεπόκελν κνληέιν ππεξβνιηθά αλαθξηβέο όηαλ εθαξκόδεηαη ζε αλώλπκα δεδνκέλα 

δηθηύνπ από πξαγκαηηθνύο ρξήζηεο. Οη επηζηήκνλεο γλσζηνπνηνύλ όηη ε εθηίκεζή ηνπο 

δείρλεη, όηη ηα κνληέια ηνπο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζρεηηθά θαιά ή θαιύηεξα από 

κνληέια πνπ ζρεδηάζηεθαλ από άιινπο εηδηθνύο ηνπ ηνκέα. Αθόκε, ε αμηνιόγεζή ηνπο 

παξέρεη αξθεηά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ εηζάγνληαη δελ 

ππνβαζκίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ αθξίβεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κνληέινπ.     

 ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ, νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Prometheus γηα λα 

ζπιιέμνπλ δεδνκέλα QoE κεηξηθώλ ζε κηα video-on-demand θαη κηα VoIP εθαξκνγή, όπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπο είλαη λα γίλεη 

αληηιεπηό όηη ην κνληέιν πξόβιεςεο QoE πνπ παξάγεηαη από ην Prometheus είλαη αθξηβέο. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξίβεηα ησλ κνληέισλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο 

γηα ηελ αμηνιόγεζε κνληέισλ κεραληθήο κάζεζεο. Δηδηθόηεξα, ρώξηζαλ ηα δείγκαηα ησλ 

δνθηκώλ αλαθνξάο (δεδνκέλα_δηθηύνπ, QoE_κεηξηθέο) ζε δύν ζύλνια: έλα ζύλνιν 

εθπαίδεπζεο θαη έλα ζύλνιν δνθηκώλ. ηε ζπλέρεηα, εθπαίδεπζαλ ην κνληέιν LASSO 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύλνιν εθπαίδεπζεο θαη αμηνινγήζεθε ε αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ ζην 

ζύλνιν δνθηκώλ, ζπγθξίλνληαο ηελ πξόβιεςε QoE κε ηελ πξαγκαηηθή κεηξηθή QoE_κεηξηθή 

ζηα δεδνκέλα δνθηκώλ. Σέινο, εμηζνξξόπεζαλ ην ζύλνιν εθπαίδεπζεο επηιέγνληαο ηπραία ηνλ 

ίδην αξηζκό ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ δεηγκάησλ, ώζηε λα απνθηεζνύλ αληηθεηκεληθνί 

ηαμηλνκεηέο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ Prometheus ήηαλ θαηλνκεληθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

αξζξνγξάθνη επέηπραλ ζην Buffering Ratio ηεο εθαξκνγήο video-on-demand αθξίβεηα 65% ζε 

κεδεληθέο θαζπζηεξήζεηο, ιόγσ Buffering. πγθξίλνληαο ηελ αθξίβεηα ηνπ Prometheus κε δύν 

άιιεο βαζηθέο κεζόδνπο, κηα naïve baseline, πνπ πξνβιέπεη ηε κέζε ηηκή ηνπ ζπλόινπ 

εθπαίδεπζεο θαη κε έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί γξακκηθή παιηλδξόκεζε κόλν ζην 

ραξαθηεξηζηηθό δηαθίλεζεο ησλ ζπλνιηθώλ bytes (throughput-only), ηα κνληέια Prometheus 

εκθάληζαλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ησλ naïve θαη throughput-only, επηηπγράλνληαο ζθάικα 

ηαμηλόκεζεο ζρεδόλ 16%. 

 Όζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ηεο VoIP εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηήζεθε μαλά ζύγθξηζε κε 

δύν βαζηθέο κεζόδνπο, κηα naïve baseline πνπ πξνβιέπεη ηε κέζε ηηκή ηνπ ζπλόινπ 

εθπαίδεπζεο θαη κε ην κνληέιν USI πνπ νξίδεηαη σο USI = 2.15log (bitrate) – 1.55log (jitter) – 

0.36RTT θαη ζεσξείηαη από ηα πην αθξηβήο κνληέια κέηξεζεο ηεο QoE γηα θσλεηηθέο θιήζεηο 

Skype. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Prometheus πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηαγξαθέο ξνήο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξνλνδηαγξακκάησλ βξέζεθε θαηά 27% πην αθξηβέο από ηε κέζνδν naïve 

baseline, ελώ κόλν κε 3% κεγαιύηεξν πνζνζηό ιάζνπο από ην κνληέιν USI, πνπ όκσο απαηηεί 

γηα δεδνκέλα ην bitrate θαη ην jitter, ηα νπνία ρξεηάδνληαη δεδνκέλα δηαθίλεζεο θαη ρξόλν γηα 
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λα απνθηεζνύλ. Κιείλνληαο, νη αξζξνγξάθνη εμέηαζαλ αλ ε ηνπνζεζία, ν ρξήζηεο θαη νη 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Prometheus. 

Όκσο ε δηαθνξά ήηαλ πνιύ κηθξή, θάησ ηνπ 5% γηα ηελ εθαξκνγή VoIP. Έηζη, ζπκπέξαλαλ 

όηη απηνί νη παξάγνληεο δε γίλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ. 

 Σν Prometheus απνηειεί κηα πξσηόηππε εθαξκνγή κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο QoE ησλ θηλεηώλ εθαξκνγώλ θαζώο δελ απαηηεί θαλέλαλ έιεγρν, νύηε ιεπηνκεξή 

γλώζε ζηνλ ηνκέα ή ζηηο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνζθέξεη βξίζθνληαη ήδε ζε ζπνπδαίν επίπεδν, όκσο είλαη δπλαηόλ λα εμειηρζνύλ αθόκε 

πεξηζζόηεξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ήδε αλνηρηέο πξνθιήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

Prometheus, όπσο ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ησλ δνθηκώλ αλαθνξάο, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη ε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ θαη ηηο 

κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο γηα όπνηνλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ πξνηεηλόκελν κεραληζκό 

Prometheus, θαζώο ηα δπλεηηθά απνηειέζκαηα από ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπ ελδέρεηαη λα 

είλαη εληππσζηαθά. 

 

3.5.  Πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο QoE ζε εηεξνγελή δίθηπα 

 

Η ρξήζε δηάθνξσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ από θάζε άλζξσπν έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ζηελ 

επνρή καο. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο όιν θαη πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο έρνπλ αλαπηπρζεί 

θαη έρνπλ γίλεη πεξηζζόηεξν πξνζηηέο ζε θάζε νηθνγέλεηα. Δθηόο όκσο από ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο, έρνπλ εμίζνπ αλαπηπρζεί θαη ηα αζύξκαηα δίθηπα. Πιένλ, θάζε ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν έρνληαο θαη ηηο αλάινγεο  

απαηηήζεηο. Σα αζύξκαηα δίθηπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

πξόζβαζεο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε ζε απηά, όπσο 3G, Wi-Fi, 4G, WLAN θαη είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ππεξεζία θαηά ηελ κεηαγσγή από ηελ κία ηερλνινγία ζηελ άιιε, 

νλνκάδνληαη εηεξνγελή δίθηπα πξόζβαζεο (HAN). 

 Η παξνρή QoE πόξσλ ζηα HAN είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί κε κεηαβηβάζεηο 

(handoffs). Η κεηαβίβαζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία αιιαγήο ελόο θαλαιηνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηξέρνπζα ζύλδεζε, ελώ ππάξρεη κηα θιήζε ή θάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα ελεξγή. 

Μεηαβηβάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπρλά όηαλ κεηώλεηαη ε πνηόηεηα ηνπ ζήκαηνο ζην ηξέρνλ 

θαλάιη ή ππάξρεη δηέιεπζε ηνπ νξίνπ ζην νπνίν εμππεξεηεί κηα θπςέιε. Γηα λα ππάξμεη 

απνδνηηθή κεηαβίβαζε ηεο QoE ππάξρνπλ θάπνηεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνύλ. Μία από απηέο ηηο πξνθιήζεηο είλαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ελόο 

απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ αλίρλεπζεο ηεο δηαδξνκήο δηθηύνπ γηα όιεο ηηο κνλάδεο 

δηαζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ ησλ θηλεηώλ θόκβσλ πνπ απαηηνύλ ειάρηζην εύξνο δώλεο. Δπηπιένλ, 

απαηηνύληαη κέζνδνη γηα ηελ αθξηβή πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο QoE ζηηο ζπλζήθεο ελόο 

HAN. 

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ ζην άξζξν [24] πξνηείλεηαη θαη 

αλαπηύζζεηαη έλαο λένο κεραληζκόο γηα αθξηβή εθηίκεζε θαη πξόβιεςε ηεο QoE ζε εηεξνγελή 

δίθηπα πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηώληαο παζεηηθή αλίρλεπζε. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζε θξπθά 
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Μαξθνβηαλά κνληέια (HMM) θαη ζην πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο (M-MIP). Σα 

ΗΜΜ έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία γηα ηε κνληεινπνίεζε ηόζν ησλ ελζύξκαησλ όζν θαη ησλ 

αζύξκαησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηθηύνπ. Σν ζρέδην πνπ αλαπηύζζεηαη, ελζσκαηώλεηαη άκεζα κε 

ην M-MIP θαη εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα πξόζζεηα παθέηα αλίρλεπζεο ζην δίθηπν, 

εμνηθνλνκώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν εύξνο δώλεο θαη θόζηνο παξαθνινύζεζεο. Δπηπξόζζεηα, 

ην πξνηεηλόκελν ζρέδην αληρλεύεη απηόκαηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο QoE, κε βάζε κηα 

θαζπζηέξεζε one-way delay (OWD) ή round trip time (RTT) θαη έπεηηα ππνινγίδεη θαη 

πξνβιέπεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κε κεγάιε αθξίβεηα ζε ζηνραζηηθέο ζπλζήθεο HAN. 

 Η κέζνδνο ησλ αξζξνγξάθσλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο QoE 

ρξεζηκνπνηώληαο HMMs καδί κε ην πξσηόθνιιν M-MIP παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 13. Έλαο 

θηλεηόο θόκβνο (MN) αληαιιάζεη πεξηνδηθά παθέηα δεζκεπηηθήο ελεκέξσζεο (BU) θαη 

επηβεβαίσζεο (BA) κε ην νηθηαθό κέζν (HA) ή ηνλ θόκβν αληαπνθξηηή (CN). Αλ θαη ηα 

παθέηα BU θαη BA ρξεζηκνπνηνύληαη από πξσηόθνιια όπσο ην M-MIP γηα δηαρείξηζε 

γεγνλόησλ, όπσο ε αλαθαηεύζπλζε ηεο ξνήο ησλ παθέησλ, νη αξζξνγξάθνη ηα ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηελ έξεπλά ηνπο σο παθέηα αλίρλεπζεο. Γηα θάζε παθέην BU πνπ απνζηέιιεηαη από ηνλ MN 

ζην HA ή ζηνλ CN, έλα αληίζηνηρν παθέην BA απνζηέιιεηαη από ην HA ή ηνλ CN πίζσ ζηνλ 

MN. Η δηαθνξά ηνπ ρξόλνπ από ηελ απνζηνιή ηνπ BA παθέηνπ από ην HA ή ηνλ CN ζηελ 

ππνδνρή ηνπ παθέηνπ ζηνλ MN είλαη ε θαζπζηέξεζε OWD. Η ρξνληθή δηαθνξά από ηελ 

απνζηνιή ελόο BU παθέηνπ από ηνλ MN θαη ε απνδνρή ελόο αληίζηνηρνπ παθέηνπ BA από ην 

HA ή ηνλ CN είλαη ε θαζπζηέξεζε RTT. Η θαζπζηέξεζε RTT δελ απαηηεί ξνιόη 

ζπγρξνληζκνύ αλάκεζα ζηνλ MN θαη ην HA ή ηνλ CN, ζε ζρέζε κε ηε OWD. Οη δύν 

θαζπζηεξήζεηο OWD θαη RTT εθηηκώληαη ζην ζηξώκα δηθηύνπ ηνπ MN. Σα HMM 

θαηαιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ OWD θαη RTT σο παξαηεξήζεηο θαη εθηηκνύλ ή πξνβιέπνπλ ηελ 

αληίζηνηρε θαηάζηαζε ηεο QoE ζην επίπεδν εθαξκνγήο. ην ζρήκα 13, παξαηεξνύκε πσο ν 

θηλεηόο θόκβνο ππνινγίδεη ηελ θαζπζηέξεζε OWD ή RTT ρξεζηκνπνηώληαο BU θαη ΒΑ 

παθέηα. Απηέο νη ηηκέο θαζπζηέξεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζπλέρεηα από ηα HMMs γηα ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE ζε VoIP εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηώληαο ην E-model [17]. 

Σν ζρήκα 14 παξνπζηάδεη έλα παξάδεηγκα από HMM δηαθξηηνύ ρξόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξόβιεςε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο QoE. 

 

Σρήκα 13: Η πξνηεηλόκελε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE ρξεζηκνπνηώληαο HMMs θαη ην 

πξσηόθνιιν M-MIP [24]. 
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Σρήκα 14: Τν πξνηεηλόκελν HMM γηα ηελ πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο QoE [24]. 

 

 Πην αλαιπηηθά, ην κνληέιν πνπ παξνπζηάδνπλ νη αξζξνγξάθνη αθνινπζεί 4 θύξηα 

βήκαηα: ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο παξακέηξνπο εθκάζεζεο ηνπ 

κνληέινπ θαη ηελ πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο QoE. Ο ζπκβνιηζκόο      
  

αληηπξνζσπεύεη κηα QoE θαηάζηαζε ζε ρξόλν t ∈ Σ. ε δεδνκέλν t, ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα 

είλαη δπλαηόλ λα βξίζθεηαη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηαζε. Όηαλ έλα ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε      
 , εμάγεη κηα παξαηήξεζε ή θάπνην απνδεηθηηθό ζηνηρείν (E

t
). 

Σν ζηνηρείν απηό είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή ησλ θαζπζηεξήζεσλ OWD ή RTT θαη δηακνξθώλεηαη 

σο θαηαλνκή ηνπ Gauss κε κνξθή P(Et|St  Ν[Et;μ, σ2], όπνπ κ είλαη ν κέζνο όξνο θαη ζ
2
 ε 

δηαθύκαλζε. Γηα λα πεξηγξαθεί ε εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ ρξόλν, νξίδεηαη έλαο πίλαθαο 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαηάζηαζεο QoE(TM) θαη ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία Markov πξώηεο 

ηάμεο, ζηελ νπνία ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε εμαξηάηαη κόλν από ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. 

Έηζη, ν πίλαθαο TM νξίδεηαη σο: P(    
 |    

   ). Γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία Markov, 

νξίδεηαη κηα αξρηθή θαηαλνκή θαηάζηαζεο π=     
   .  

Σν πξόβιεκα ηεο εθκάζεζεο ησλ παξακέηξσλ Θ:{κ, ζ
2
, π, ΣΜ} γηα ηα HMMs 

αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ expectation-maximization (EM). ηνλ 

αιγόξηζκν απηό, ππάξρνπλ 2 θύξηα βήκαηα: ην βήκα Δ, πνπ ππνινγίδεη κεηαγελέζηεξεο ηηκέο 

αληί γηα ηηο θαηαζηάζεηο θαη ην βήκα Μ, πνπ πξνζαξκόδεη ηηο παξακέηξνπο κνληέινπ γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο κεηαγελέζηεξσλ ηηκώλ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη 

ζην βήκα Δ. Ο αιγόξηζκνο ιεηηνπξγεί κε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε κία 

εγγπεκέλε αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο θαηαγξαθήο ηνπ κνληέινπ log Θ  κέρξη ηε ζύγθιηζε. 

Αθνύ γίλεη ε εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν EM, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγόξηζκνο Viterbi γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE. Ο Viterbi 

είλαη έλαο δπλακηθόο αιγόξηζκνο πξνγξακκαηηζκνύ, ν νπνίνο βξίζθεη ηελ πην πηζαλή 

αθνινπζία κηαο θαηάζηαζεο. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε πξόβιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ QoE. 

Γηα λα ζπκβεί απηό, επηβάιιεηαη ν ππνινγηζκόο ηεο κεηαγελέζηεξεο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε 

ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη δπλαηόλ λα γξαθεί θαη σο P(    
 |Et-1;t ∈ Τ . Η θαηάζηαζε 

κε ηελ πςειόηεξε πηζαλόηεηα απνηειεί θαη ηελ πξνβιεπόκελε θαηάζηαζε. 

 Η πξόβιεςε θαη ε εθηίκεζε ησλ QoE θαηαζηάζεσλ, βαζηδόκελεο ζηα HMM, έγηλαλ 

μερσξηζηά γηα θάζε κία από ηηο δύν θαζπζηεξήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αξζξνγξάθσλ ήηαλ 

θαηλνκεληθά θαη γηα ηηο δύν. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ OWD θαζπζηέξεζε, ε νπνία 



40 

 

ππνινγίζηεθε ζηνλ θόκβν MN ρξεζηκνπνηώληαο ηα παθέηα BA πνπ απνζηέιινληαλ από ην 

HA ή ηνλ CN, νη επηζηήκνλεο πξαγκαηνπνίεζαλ πνιιέο κειέηεο πξνζνκνίσζεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνζνκνησηή δηθηύνπ OPNET™ εμεηάδνληαο πνιιέο πεξηπηώζεηο. 

Κάπνηεο από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ήηαλ ε ζπκθόξεζε αζύξκαηνπ δηθηύνπ θαη ε εμαζζέληζε 

ηνπ αζύξκαηνπ ζήκαηνο ζην IEEE 802.11b/g WLAN. Γηα ην ζελάξην ζπκθόξεζεο αζύξκαηνπ 

δηθηύνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο θόκβνο MN, έλα νηθηαθό κέζν (router, HA), έλαο θόκβνο 

αληαπνθξηηήο (CN) θαη ηξεηο επηπιένλ αζύξκαηνη θόκβνη (WNs) γηα ηελ παξαγσγή UDP 

θπθινθνξίαο. Μόιηο ην δίθηπν έθηαζε ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, ν ΜΝ μεθηλάεη κηα θιήζε ζηνλ 

CN θαη ππνινγίδεη ηελ QoE θαη ηελ OWD ρξεζηκνπνηώληαο ηα παθέηα αλίρλεπζεο. Έπεηηα 

από κειέηεο πξνζνκνίσζεο, ζπκπεξαίλεηαη από ηνπο αξζξνγξάθνπο όηη ζε πεξίπησζε έληνλεο 

UDP θπθινθνξίαο ε ζπκθόξεζε ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε 

θαζπζηέξεζε από άθξν ζε άθξν (end-to-end), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί κεηαβνιή ηνπ 

δείθηε Mean Opinion Score (MOS). Η κέζε ηηκή ηνπ MOS γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T 

G.711 ήηαλ 2.06, ελώ γηα ηνλ ITU-T G.729 ήηαλ 2.41. Απηά ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ HMMs. 

 Δπηπξνζζέησο, νη πξνζνκνηώζεηο θαηέζηεζαλ θαλεξό όηη ηα 5 παθέηα UDP ην 

δεπηεξόιεπην είλαη επαξθή γηα ηελ εθηίκεζε θαη πξόβιεςε ηεο QoE, αθόκε θαη ζε πεξίπησζε 

κεγάιεο απώιεηαο παθέησλ. Γηα ηελ εθηίκεζε θαη πξόβιεςε ηεο QoE ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηώληαο 100 δνθηκέο πξνζνκνίσζεο θαη αλαιύζεθαλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

θσδηθνπνηεηέο θσλήο ITU-T G.711 θαη ITU-T G.729. Υξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ, ην 

BayesNet Toolbox ζην MATLAB γηα ηελ εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κε ρξήζε 

ηνπ αιγνξίζκνπ EM, αιιά θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE κε ρξήζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ Viterbi. Σα HMMs εθπαηδεύηεθαλ βαζηδόκελα ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο κε 

δηαθνξεηηθό εύξνο ηηκώλ θαη κε κέγηζην ην 5. Η θαηάζηαζε 1 αληηζηνηρεί ζε ηηκέο ηεο QoE 

θάησ ηνπ 2. Η θαηάζηαζε 2 αληηζηνηρεί ζε ηηκέο πςειόηεξεο ή ίζεο κε ην 2 θαη κηθξόηεξεο ηνπ 

3. Σέινο, ε θαηάζηαζε 3 αληηζηνηρεί ζε ηηκέο πςειόηεξεο ή ίζεο κε ην 3. Ο πίλαθαο 

παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ πνπ έγηλε ε εθκάζεζε γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή 

θσλήο ITU-T G.711  ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκθόξεζεο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ. Ο αξρηθόο 

πίλαθαο (π) θαη ν πίλαθαο κεηαζρεκαηηζκνύ TM εθηηκήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 3: Οη  HMM παξάκεηξνη πνπ έγηλαλ εθκάζεζε γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T G.711 ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπκθόξεζεο δηθηύνπ WLAN [24]. 
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 Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν Viterbi γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE, 

από ηνλ πίλαθα κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθκάζεζε             
          

, έγηλε 

θαηαλνεηό όηη αλ ε δηαδξνκή ηνπ δηθηύνπ έρεη ζπκθόξεζε (ε QoE είλαη ζε θαηάζηαζε 1) ή 

δελ έρεη ζπκθόξεζε (ε QoE είλαη ζε θαηάζηαζε 3), είλαη πην πηζαλό ε πνηόηεηα ηεο δηαδξνκήο 

ηνπ δηθηύνπ λα παξακείλεη ε ίδηα γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Δάλ ε QoE είλαη ζε 

θαηάζηαζε 2, ηόηε είλαη πην πηζαλό λα θπκαλζεί άκεζα ζηελ θαηάζηαζε 1 ή ηελ θαηάζηαζε 3. 

ην ζρήκα 15 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα HMMs δύλαληαη λα 

πξνβιέςνπλ ηηο QoE θαηαζηάζεηο ζε πνιύπινθεο ζπλζήθεο δηθηύνπ, όπσο ηεο ζπκθόξεζεο 

WLAN δηθηύνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα HMMs είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ κε 

αθξίβεηα 100% ηε ρξνληθά κεηαβαιιόκελε QoE ζε πεξηπηώζεηο κεγάιεο ζπκθόξεζεο ηνπ 

δηθηύνπ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ QoE ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε αθξίβεηα 94%. 

 

Σρήκα 15: HMM θαη MIP βαζηζκέλε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηελ QoE θάησ από δηάθνξεο 

ρξνληθά κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο HAN [24]. 

  

    Όζνλ αθνξά ηελ RTT θαζπζηέξεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεύγε BA θαη BU παθέησλ 

ηνπ πξσηνθόιινπ M-MIP γηα παζεηηθέο RTT κεηξήζεηο.. Οη αξζξνγξάθνη, έθαλαλ ρξήζε ελόο 

ππάξρνληνο ζπλόινπ δεδνκέλσλ
2
 κε ηηκέο θαζπζηέξεζεο RTT από 12 δηαθνξεηηθέο 

πεηξακαηηθέο ελέξγεηεο γηα δίθηπα WLAN θαη CDMA 2000. Από ην ζύλνιν δεδνκέλσλ 

άληιεζαλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο QoE θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηηκέο ηεο RTT 

πξαγκαηνπνίεζαλ εθκάζεζε ζηα HMMs. Έπεηηα, ηα εθπαηδεπκέλα HMMs ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE. Σα HMMs εθπαηδεύηεθαλ βαζηδόκελα ζε δύν ή 

ηξεηο θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθό εύξνο ηηκώλ θαη κε κέγηζην ην 5. Η θαηάζηαζε 1 αληηζηνηρεί 

ζε ηηκέο QoE κηθξόηεξεο από 2. Η θαηάζηαζε 2 αληηζηνηρεί ζε ηηκέο QoE κεγαιύηεξεο ή ίζεο 

κε 2 θαη κηθξόηεξεο από 4. Σέινο, ε θαηάζηαζε 3 αληηζηνηρεί ζε ηηκέο QoE κεγαιύηεξεο ή ίζεο 

κε 4. ηελ πεξίπησζε ηνπ WLAN, ηα HMMs έρνπλ εθπαηδεπηεί κόλν από 2 θαηαζηάζεηο, ηηο 

θαηαζηάζεηο 1 θαη 3. Ο ιόγνο είλαη όηη ππήξραλ ειάρηζηεο ηηκέο ζηελ θαηάζηαζε 2 κε 

απνηέιεζκα λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ θαηάζηαζε 3 ρσξίο λα επεξεαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ CDMA 2000, ππήξραλ επαξθή δεδνκέλα θαη ζηηο 3 θαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. Ο πίλαθαο 4 

παξνπζηάδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπκέλνπ κνληέινπ γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T 

                                                 
2
 Σν ζύλνιν δεδνκέλσλ αληιήζεθε από ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ [30]. 
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G.729 ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηύσλ WLAN θαη ηνπ CDMA 2000. Ο αξρηθόο πίλαθαο (π) θαη ν 

πίλαθαο κεηαζρεκαηηζκνύ TM εθηηκήζεθαλ σο εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 4: Οη ΗΜΜ παξάκεηξνη πνπ έγηλαλ εθκάζεζε γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T G.729 ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εηεξνγελώλ δηθηύσλ πξόζβαζεο [24]. 

 

 Από ηηο παξακέηξνπο ηνπ εθπαηδεπκέλνπ κνληέινπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ WLAN, 

ζπγθεληξώζεθε αξρηθά ε QoE ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 1 ή 3 θαη 

παξαηεξήζεθε όηη παξακέλεη ζηαζεξή κε πηζαλόηεηεο κεγαιύηεξεο από 90%. Απηό 

ππνδειώλεη όηη ην WLAN είηε παξέρεη εμαηξεηηθή QoE (θαηάζηαζε 3) είηε ζρεδόλ 

αθαηάιιειε (θαηάζηαζε 1). Η ζρεδόλ αθαηάιιειε QoE ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ 

MN έμσ από ηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ WLAN θαη ηεο ζύλδεζεο ηνπ ζε έλα δίθηπν CDMA 

2000. Σν ζρήκα 16 εκθαλίδεη ηελ εθηηκώκελε αθξίβεηα ησλ HMMs γηα ηα 2 δίθηπα θαη γηα 

ηνπο θσδηθνπνηεηέο. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ, ζπκπεξαίλεηαη όηη ηα HMMs παξέρνπλ 

εμαηξεηηθή εθηίκεζε ηεο QoE κε αθξίβεηα 100%. ε πεξίπησζε πξσηνθόιισλ δηαρείξηζεο 

θηλεηηθόηεηαο, ηα HMMs είλαη  δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο QoE, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παζεηηθή αλίρλεπζε. ε πεξίπησζε εθπαίδεπζεο θαη 

πξόβιεςεο ηεο QoE, ηα HMMs δηαηεξνύλ ζηε κλήκε πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο ηεο QoE θαη 

ζηαηηζηηθά RTT γηα ηελ πξόβιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE. ηα πεηξάκαηα ησλ 

αξζξνγξάθσλ, ηα HMMs δηαηήξεζαλ ζηε κλήκε ηνπο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξνεγνύκελα πεηξάκαηα γηα λα πξνβιέςνπλ ηηο ηξέρνληεο θαηαζηάζεηο QoE. Σν ζρήκα 15 

παξνπζηάδεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ HMMs γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE γηα ην 

δίθηπν CDMA 2000. Σν ζρήκα 16 παξνπζηάδεη ηελ αθξίβεηα πξόβιεςεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

κεζόδνπ γηα ηνπο δύν θσδηθνπνηεηέο θαη γηα ηα δύν δίθηπα WLAN θαη CDMA 2000. Η κέζε 

αθξίβεηα πξόβιεςεο είλαη 97.77%, ελώ ε αθξίβεηα εθηίκεζεο 100%. Γίλεηαη θαηαλνεηό 

ινηπόλ, όηη ηα HMMs είλαη δπλαηόλ λα κνληεινπνηήζνπλ πνιύπινθεο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ QoE ζε ξεαιηζηηθέο ξπζκίζεηο δηθηύνπ θαη είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκα γηα 

ηελ αθξηβή πξόβιεςε ηεο QoE. 
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Σρήκα 16: Αθξίβεηα εθηίκεζεο θαη πξόβιεςεο ρξεζηκνπνηώληαο HMMs γηα ηα δίθηπα WLAN θαη CDMA 2000 κε 

ρξήζε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. 1)WLAN κε θσδηθνπνηεηή ITU-T G.711, 2) WLAN κε θσδηθνπνηεηή ITU-T G.729, 

3) CDMA2000 κε θσδηθνπνηεηή ITU-T G.711, 4) CDMA2000 κε θσδηθνπνηεηή ITU-T G.729 [24]. 

 

 Η ζσζηή πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο QoE ζε δίθηπα HAN απνηειεί κία από ηηο πην 

βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληώλ. Η αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθώλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ παξνρή QoE πόξσλ κέζσ κεηαβηβάζεσλ ζηα δίθηπα 

HAN απνηειεί κείδνλ δήηεκα γηα ηελ επραξίζηεζε πνπ αηζζάλεηαη θάζε ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα απηά. Η πξόηαζε ησλ επηζηεκόλσλ γηα πξόβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο 

QoE ρξεζηκνπνηώληαο HMMs θαη M-MIP βαζηδόκελνπο κεραληζκνύο παζεηηθήο αλίρλεπζεο, 

αλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ηελ αλάπηπμε απνδνηηθώλ QoE αιγνξίζκσλ. Η πξσηνπνξηαθή 

ηνπο κέζνδνο ελζσκάησζεο ησλ δπλαηνηήησλ πξόβιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο QoE απεπζείαο 

ζε έλα πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηα αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα αθξίβεηαο 

100% ζηελ εθηίκεζε ηεο QoE θαη 97% ζηελ πξόβιεςε ηεο, απνηεινύλ αδηάςεπζηα 

δηαπηζηεπηήξηα θαη εληζρύνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ελαζρόιεζε κε ηνπο παζεηηθνύο 

κεραληζκνύο αλίρλεπζεο. 

  

3.6.  Μέηξεζε θαη πξόβιεςε ηεο QoE ζε ζπζηήκαηα θηλεηώλ 

ππνινγηζηώλ κε βάζε ην πιαίζην ρξήζηε 

 

Όπσο παξνπζηάζακε ζην θεθάιαην 2, έλα από ηα ζεκειηώδε δεηήκαηα γηα ηε ζσζηή κέηξεζε 

θαη πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ. Η κειέηε ησλ παξακέηξσλ απηώλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο απνηειεί 

έλα εμαηξεηηθά πνιύπινθν έξγν, θαζώο είλαη πηζαλό λα πεξηέρνπλ θξπθέο αιιειεμαξηήζεηο 

θαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Η δεκηνπξγία κνληέισλ κέηξεζεο θαη πξόβιεςεο ηεο 

πνηόηεηαο εκπεηξίαο πνπ εμεηάδνπλ πιεζώξα ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θάησ από δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε, ηε 

ζπζθεπή, ηελ εθαξκνγή θαη ην δίθηπν, είλαη δπλαηόλ λα σθειήζεη όρη κόλν ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Σα κνληέια απηά ζα κπνξνύζαλ λα 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ζηηο θηλεηέο ηνπο 

ζπζθεπέο θαζώο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ απώιεηα δηθηύνπ αιιά θαη ηελ απώιεηα 

πειαηώλ από ηνπο θνξείο. 
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 ην άξζξν [25] παξνπζηάδεηαη κηα πξνζέγγηζε κε γλώκνλα έλα κεραληζκό επίγλσζεο 

πιαηζίνπ ρξήζηε γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. Η πξνζέγγηζε 

απηή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ησλ ρώξσλ πιαηζίνπ (Context Spaces Theory / CST) [26] θαη ζηα 

δίθηπα Bayesian [27]. Η κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη, εμεηάδεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιαηζίνπ ρξήζηε θαη ησλ QoE παξακέηξσλ θαη παξέρεη έλαλ απιό, αιιά απνηειεζκαηηθό 

ηξόπν θαζνξηζκνύ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαζώο θαη παξακέηξνπο 

γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ ππό αβέβαηεο ζπλζήθεο ζε κία 

θιίκαθα. 

 Η επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο CST θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ ησλ 

ρώξσλ πιαηζίνπ (Context Spaces Model/CSM) [26] βαζίδεηαη ζηελ παξνρή κηαο κεζόδνπ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αληηθξνπόκελσλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη γηα ηελ απνζαθήληζε 

θαηαζηάζεσλ κε αβέβαηεο ζπλζήθεο. ην CSM νη θαηαζηάζεηο θαζνξίδνληαη από 

αθαηέξγαζηεο ηηκέο ραξαθηεξηζηηθώλ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη από αηζζεηήξεο, 

όπσο GPS θαη αληρλεπηέο QoS. Οη αθαηέξγαζηεο ηηκέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζπκπεξάλνπκε 

ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπγρσλεύνληαη, κε ζθνπό λα θαζνξίζνπλ κηα 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε. Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηε CST: 

1. Υαξαθηεξηζηηθό πιαηζίνπ: Σν ραξαθηεξηζηηθό πιαηζίνπ είλαη ην ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ ζηνλ ρξόλν t πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλαρζνύλ θαηαζηάζεηο. 

Πεξηγξάθεηαη σο αi
t
. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ ζρεηίδνληαη κε 

θπζηθνύο θαη εηθνληθνύο αηζζεηήξεο, όπσο είλαη ην GPS γηα ηε ζπιινγή 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο από ην 

ζύζηεκα. Σα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ απαηηνύλ ηε ζπλδξνκή 

ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπο. 

2. Καηάζηαζε πιαηζίνπ: Η θαηάζηαζε πιαηζίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ελόο ρξήζηε, κηαο εθαξκνγήο, ελόο δηθηύνπ ή κηαο ζπζθεπήο πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζε ρξόλν t κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ. Πεξηγξάθεηαη 

σο Si
t
 = (α1

t
, . . . ,αn

t
), όπνπ ην n ∈ N πεξηγξάθεη ην n-ηνζηό ραξαθηεξηζηηθό 

πιαηζίνπ. 

3. Καηάζηαζε ρώξνπ: Η θαηάζηαζε ρώξνπ αληηθαηνπηξίδεη κηα θαηάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Δίλαη κηα ζπιινγή πεξηνρώλ από ηηκέο ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε. πκβνιίδεηαη σο έλα ζύλνιν 

R
t
 = {C1

R
, . . . , Cn

R
} θαη αi

t
 ∈ Ci

R
 , όπνπ ην  Ci

R
 ζπκβνιίδεη έλα ζύλνιν από 

ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ, ηα νπνία ιακβάλνπλ αξηζκεηηθέο ή κε-αξηζκεηηθέο 

ηηκέο ζε έλα απνδεθηό εύξνο. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε πσο γίλεηαη ε δηεμαγσγή ελόο πεηξάκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

QoE κε βάζε ηελ CST, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ, όπσο 

ε ηνπνζεζία θαη ε θαζπζηέξεζε, επεξεάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ θαη πηζαλόηαηα ηε 

ζπλνιηθή θαηάζηαζε ρώξνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ αηηηνιόγεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

εθαξκνζηνύλ, όπσο ηα δίθηπα Bayesian (BNs), ηα δέληξα απνθάζεσλ (DTs) θαη ηα ηπραία 

λεπξσληθά δίθηπα (RNNs). Οη αξζξνγξάθνη, ρξεζηκνπνηνύλ ηα δίθηπα Bayesian επεηδή έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα κάζνπλ απνηειεζκαηηθά από ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Αθόκε, ηα 



45 

 

ζπγθεθξηκέλα δίθηπα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αβεβαηόηεηα πνπ 

πξνθαιείηαη ζε πεξηπηώζεηο κε ζπνξαδηθά ή ειάρηζηα δεδνκέλα, αιιά θαη λα ρεηξίδνληαη ηόζν 

αξηζκεηηθά όζν θαη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα. ε αληίζεζε κε ηα DTs θαη ηα RNNs, ηα δίθηπα 

Bayesian είλαη ηθαλά λα ελζσκαηώζνπλ γλώζεηο από εκπεηξνγλώκνλεο θαηεπζείαλ κε ηε 

κνξθή ελόο πεδίνπ γλώζεο. Σέινο, ηα δίθηπα BN είλαη δπλαηόλ λα επεθηαζνύλ ζε δπλακηθά 

BNs (DBNs), γηα λα αηηηνινγήζνπλ θαηαζηάζεηο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ παξάιιεια κε ηε ζεσξία ηεο ρξεζηκόηεηαο (utility theory), ώζηε λα 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο θάησ από αβέβαηεο ζπλζήθεο. 

Σν ζρήκα 17 παξνπζηάδεη έλα απιό BN γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE. 

ην θαηώηεξν επίπεδν ζπιιέγνληαη νη ηηκέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ, όπσο ην εύξνο 

δώλεο (          
 ) θαη ε ηνπνζεζία (         

 ). ην ελδηάκεζν επίπεδν, ηεθκεξηώλνληαη 

πηζαλνινγηθά νη θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ, όπσο ε ηερλνινγηθή απνδνρή (   
 ) θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ ρξήζηε (   
 ). Απηέο νη θαηαζηάζεηο αληηπξνζσπεύνληαη από “θξπκκέλνπο θόκβνπο”, 

θαζώο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαηήξεζε ησλ πξνζέζεσλ ησλ ρξεζηώλ άκεζα από απηέο. 

ην αλώηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε θαηάζηαζε ρώξνπ (    
 ), ε νπνία εκθαλίδεη επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθά “θξπκκέλνπ θόκβνπ”. Η θαηάζηαζε ρώξνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ θαη εμαξηάηαη από ηηο 

θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ πνπ βξίζθνληαη από θάησ. 

 

Σρήκα 17: Έλα Bayesian Network γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE [8]. 

 

 Η ζρέζε κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πιαηζίνπ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE, 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κηα ζρέζε κε N θαη M. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηόλ λα 

ππάξρνπλ N ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ πνπ αλήθνπλ ζε M θαηαζηάζεηο ηεο QoE. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ           
  θαη          

  δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

ζπλάμνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ    
  θαη    

 . Παξνκνίσο, Μ θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ 

ελδέρεηαη λα ζπλαρζνύλ ηαπηόρξνλα θαη λα ζπγρσλεπζνύλ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπλνιηθή 

QoE. Με ηελ ζπγρώλεπζε επηηπγράλεηαη ν θαζνξηζκόο ηεο πηζαλόηεηαο θαηαλνκήο ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο QoE θαη έπεηηα ν ππνινγηζκόο κηαο αξηζκεηηθήο ηηκήο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε 

ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο. ηόρνο ησλ αξζξνγξάθσλ απνηειεί ν θαζνξηζκόο ηεο QoE ζε 

κηα θιίκαθα βαζηζκέλε ζε πνιιαπιέο θαηαζηάζεηο ηεο QoE, όπσο ε    
  θαη ε    

 
. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο είλαη άθξσο ζεκαληηθό λα ηνπνζεηεζνύλ νη θαηαζηάζεηο ζε κηα 
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αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ. Αθνύ πξνζδηνξηζηνύλ νη 

ππνζέζεηο ησλ πνιιαπιώλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ηη πξαγκαηηθά 

ζεκαίλνπλ καδί. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ε “ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε” από ηελ άπνςε ηεο 

πνηόηεηαο θιήζεο ζεσξείηαη “θαιή”, ελώ ν ρξήζηεο ζεσξείηαη “κε πξόζπκνο λα απνδερζεί ηελ 

ηερλνινγία”, πνην είλαη ην πξαγκαηηθό ζπκπέξαζκα ηεο ζπλνιηθήο QoE θαηάζηαζεο; Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ηεο θάζε κηαο θαηάζηαζεο QoE ρξεζηκνπνηνύληαη ηα BNs θαη 

θαηά ηε ιήςε ηεο γεληθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ QoE ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζεσξίαο απνθάζεσλ.   

 ύκθσλα κε ηνλ κεραληζκό επίγλσζεο πιαηζίνπ ρξήζηε, θάζε παξάκεηξνο ηεο QoE 

αληηπξνζσπεύεηαη σο κία θαηάζηαζε πιαηζίνπ ζε έλα BN (ζρήκα 17). Αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα BN, νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο δύλαληαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζαλόηεηα 

ηεο ππόζεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε ελαιιαθηηθή ιύζε. Γηα παξάδεηγκα, P(   
  = “excellent”) 

= 0.90 θαη P(   
  = “very good”) = 0.10. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεσξία ηεο ρξεζηκόηεηαο 

θαζνξίδεηαη κηα κνλαδηθή θιηκαθσηή ηηκή αλακελόκελεο ρξεζηκόηεηαο (EU). Παξ‟ όια απηά, 

ε κέηξεζε ηεο QoE ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέγηζηε εθ ησλ πζηέξσλ (MAP)  ππόζεζε ελδέρεηαη 

λα είλαη ιαλζαζκέλε, θαζώο όηαλ ηα δεδνκέλα είλαη ζπάληα θαη ζπνξαδηθά είλαη δπλαηόλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζθάικαηα ζηελ ηαμηλόκεζε. Απηό ην πξόβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζεσξίαο ρξεζηκόηεηαο θαη ησλ BNs γηα λα ζπλάγνπκε θαη λα κεηξήζνπκε 

ζσζηά ηε ζπλνιηθή QoE. Ο ζθνπόο είλαη λα πξνθύςεη κηα θιηκαθσηή ηηκή γηα θάζε 

θαηάζηαζε πιαηζίνπ, όπσο νη    
  θαη    

 . Έπεηηα, απηέο νη θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ κπνξνύλ λα 

ζπγρσλεπζνύλ καζεκαηηθά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε QoE (    
 ). H 

ηδέα ηεο πξνθείκελεο θιηκαθσηήο ηηκήο γηα θάζε θαηάζηαζε πιαηζίνπ ιύλεη δύν πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο QoE. Πξώηνλ, θαζηζηά δπλαηή ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθώλ 

ελεξγεηώλ, όπσο ηε ιήςε ηνπ κέζνπ όξνπ ή ηεο ηππηθήο απόθιηζεο. Γεύηεξνλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο θιηκαθσηέο ηηκέο γίλεηαη λα αληηκεησπηζηεί ε αβεβαηόηεηα θαη ε 

αλαθξίβεηα, θαζώο δίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηνλ έιεγρν ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ ηηκώλ 

αλάινγα κε νπνηαδήπνηε θιίκαθα επηιερηεί. 

 Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηόηεηα εκπεηξίαο ζε κία εληαία θιίκαθα θαζίζηαηαη 

απαξαίηεην αξρηθά λα θαζνξηζηεί ην εύξνο θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη θάζε 

θαηάζηαζεο πιαηζίνπ μερσξηζηά, θαζώο θαη πσο απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο, 

ηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο, ηνλ ρξήζηε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ζπζθεπήο. Με βάζε ηε ζεσξία 

απνθάζεσλ είλαη αλαγθαίν λα νξηζηνύλ νη ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο (α ∈ A) θαη νη ππνζέζεηο 

(h ∈ H). Η αλακελόκελε ρξεζηκόηεηα (EU) γηα κηα κεκνλσκέλε θαηάζηαζε πιαηζίνπ QoE 

(  
 ) ππνινγίδεηαη σο: 

     
    ∑          ∈   (1) 

όπνπ ην P( ) αληηπξνζσπεύεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ παξάγνληα ζε κηα ππόζεζε θαη ην U( ) 

θσδηθνπνηεί ηελ πξνηίκεζε ζε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα. Γηα θάζε ππόζεζε h ππάξρεη κηα 

U(h,P(h)), πνπ πεξηγξάθεη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο h θαη αλ απηή αλήθεη ζηε θαηάζηαζε πιαηζίνπ 

  
 . Μόιηο ππνινγηζηεί ε ρξεζηκόηεηα γηα θάζε θαηάζηαζε πιαηζίνπ QoE ρξεζηκνπνηώληαο 

ηελ εμίζσζε (1), είλαη ζπλεηό λα ηνπνζεηεζεί ε ηηκή ηεο ρξεζηκόηεηαο ζε κηα θιίκαθα, ώζηε 

λα επηιερζεί κεηά κηα ελαιιαθηηθή απόθαζε α. Απηή ε ελαιιαθηηθή απόθαζε απνηειεί θαη 
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ηελ QoE γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ. Αθνύ επηιερζνύλ νη ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο είλαη 

ζεκαληηθό λα αληηζηνηρεζνύλ κε βάζε ηελ πνηόηεηα ηνπο. Οη αξζξνγξάθνη ρξεζηκνπνηνύλ κηα 

δηπνιηθή θιίκαθα κε κέγηζηε ηηκή ην 1 θαη ειάρηζηε ηηκή ην 0 (ζρήκα 18), γηα παξάδεηγκα 

“ηέιεηα” γηα ηηκέο από [1-0.8751], “πνιύ θαιή” γηα ηηκέο [0.8750-0.6251], “θαιή” γηα ηηκέο 

[0.6250-0.3751], “κέηξηα” γηα ηηκέο [0.3750-0.1251] θαη “θαθή” γηα ηηκέο [0.1250-0]. Μόιηο 

αληηζηνηρεζνύλ νη ελαιιαθηηθέο ζηα δηαζηήκαηα ηεο λέαο θιίκαθαο είλαη εύθνιν λα 

εθηειεζηνύλ καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί, όπσο ε πξόζζεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο γηα λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ, θαη ηειηθά, ε θαηάζηαζε ρώξνπ ηεο QoE(    
 ). 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο EU γηα θάζε θαηάζηαζε πιαηζίνπ αλαηίζεηαη κηα ηηκή 

ρξεζηκόηεηαο ζε θάζε ππόζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ, δειαδή ηεο ηερλνινγηθήο 

απνδνρήο (   
 ) θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε (   

 ). Θεσξώληαο πέληε ππνζέζεηο θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ελαιιαθηηθώλ απνθάζεσλ, ε θαιύηεξε ελαιιαθηηθή ζα ιακβάλεη ηηκή 

ρξεζηκόηεηαο U (  
  = “ηέιεηα”) = 1, εάλ αλήθεη ζην πεδίν ηηκώλ [1-0.8751] θαη U(  

  = 

“θαθή”) = 0, εάλ αλήθεη ζην πεδίν ηηκώλ [0.1250-0]. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε EU γηα θάζε 

θαηάζηαζε πιαηζίνπ ζα ιακβάλεη ηηκέο από 0 έσο 1. 

 Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ, νη θαηαζηάζεηο 

απηέο ζα ζπγρσλεύνληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ρώξνπ ηνπ ρξήζηε. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ρξεζηκνπνηείηαη κηα κεηαβιεηή θαζνιηθήο ρξεζηκόηεηαο (global 

utility(GU)) πνπ πεξηιακβάλεη αξθεηέο θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ, όπσο ε ηερλνινγηθή απνδνρή 

θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ N θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ πνπ ζα πξέπεη 

λα ζπγρσλεπηνύλ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπλνιηθή QoE πνπ αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο. 

Έηζη, γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπλνιηθή QoE, ε θαζνιηθή ρξεζηκόηεηα GU (QoE) ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο γξακκηθό ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα πνιιαπιώλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ ηεο 

QoE θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

         ∑         
   

    (2) 

όπνπ ε      
   ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε (1), ν όξνο    αλαθέξεηαη ζηα 

ζηαζκά πνπ ζρεηίδνληαη κε κεκνλσκέλεο θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ ηεο QoE θαη ηζρύεη γηα 

∑ , 
    wi = 1. Μόιηο ππνινγηζηεί ε GU, αληηζηνηρίδεηαη επάλσ ζηε δηπνιηθή θιίκαθα (ζρήκα 

18) γηα λα επηιερζεί ε ππόζεζε θαη λα κεηξεζεί εύθνια ε ζπλνιηθή QoE. Απηή ε ππόζεζε 

είλαη θαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ρώξνπ ηεο QoE (    
 ). 

      

Σρήκα 18: Γηπνιηθή θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο QoE. 

 

 Αθνύ γίλεη ε κέηξεζε ηεο QoE, νη αξζξνγξάθνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα δίθηπα Bayesian γηα 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξόβιεςε ηεο QoE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε ησλ 
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παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη, είηε κέζσ ππνθεηκεληθώλ 

δνθηκώλ, είηε κέζσ δνθηκώλ πξνζνκνίσζεο θαη πεηξακάησλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αιγόξηζκν 

ηνπ ζρήκαηνο 19, κόιηο ε QoE κεηξεζεί από ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη από ηελ άπνςε 

ηεο θαηάζηαζεο ρώξνπ     
 , νη ηηκέο απηέο πξνζαξκόδνληαη ζε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ 

εθκάζεζεο (trainingsetinitial). Έπεηηα, νη ηηκέο απηέο πξνζηίζεληαη ζαλ κία ζηήιε ζε έλα λέν 

ζύλνιν δεδνκέλσλ εθκάζεζεο (trainingsetappend). Απηό ην θαηλνύξην ζύλνιν δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη εθκάζεζε ζε έλα λέν δίθηπν 

Bayesian (BN2). Σν BN2 δύλαηαη ηώξα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνβιέςεη ηηο αμηνινγήζεηο 

ηεο QoE ζε λέα αθαλή δεδνκέλα. 

  

 

Σρήκα 19: Αιγόξηζκνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο QoE [25]. 

 

ηε ζπλέρεηα, νη αξζξνγξάθνη επηζπκώληαο λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ πξνηεηλόκελε 

αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ζεώξεζαλ κηα εθαξκνγή 

VoIP θαη αλέπηπμαλ έλαλ αξηζκό πεξηπησζηνινγηθώλ κειεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

πιαηθόξκα GeNIe 2.0. Αληιώληαο πιεξνθνξίεο γηα δύν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ, 

ηελ ηερλνινγηθή απνδνρή (   
 ) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε (   

 ), θαζώο θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πιαηζίνπ (πίλαθαο 5), θαηέβαιαλ πξνζπάζεηα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
 . Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο    

 
 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην E-model, ελώ ε    
 

 νξίζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ    
  ππνζέηνληαο όηη εάλ 
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έλαο ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ζα είλαη θαη πεξηζζόηεξν πξόζπκνο λα απνδερζεί ηελ 

ηερλνινγία θαη κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Η ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηόλ λα 

ζπιιερζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αηζζεηήξεο GPS ησλ θηλεηώλ, όκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ζεσξείηαη όηη νη ρξήζηεο είλαη πην άλεηνη ζην ζπίηη, παξά κέζα ζε έλα γξαθείν ή ζηε 

ζηάζε ηνπ ηξακ, ιόγσ ηεο πίεζεο ή ησλ ζνξύβσλ αληίζηνηρα. 

 ην πεηξακαηηθό κέξνο, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ ηεο QoE θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πιαηζίνπ νξίδνληαη ζε έλα δίθηπν Bayesian κε ηε κνξθή ηπραίσλ θόκβσλ 

θαη νη πηζαλόηεηεο ηνπο νξίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πίλαθεο ππνζεηηθώλ πηζαλνηήησλ 

(conditional probability tables (CPTs)). Οη CPTs δύλαηαη λα νξηζηνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ κε 

πνιινύο ηξόπνπο, γηα παξάδεηγκα είλαη δπλαηόλ λα γίλεη εθκάζεζε ησλ CPTs από δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη κε δηάθνξεο κειέηεο ρξεζηώλ. Έλαο άιινο ηξόπνο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο θνξείο ηειεπηθνηλσληώλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ CPTs είλαη ε ρξήζε 

δεδνκέλσλ από εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ είδνπο. Οη εηδηθνί απηνί έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξνζζέζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο νξίδνληαο ηηο πηζαλόηεηεο ζηνπο CPTs βάζεη ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο, κε ζθνπό λα πξνβνύλ ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ζπκπεξάζκαηα. Απηό θαζηζηά 

ηα δίθηπα Bayesian ηδηαηηέξσο επέιηθηα θαη ηζρπξά γηα ηελ αλάιπζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

πξόβιεςε ηεο QoE.      

Υαξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ Δύξνο ηηκώλ 

Κσδηθνπνηεηήο ITU-T G.711, ITU-T G.729 

Απώιεηα παθέηνπ (%) Μηθξή (0%-5%), Μεζαία (5%-7%), 

Μεγάιε (7%-10%) 

Καζπζηέξεζε (ms) Μηθξή (0 ms-150 ms), 

Μεζαία (150 ms - 300 ms), 

Μεγάιε (>300 ms) 

Σνπνζεζία πίηη, Γξαθείν, ηάζε Σξακ 
 

Πίλαθαο 5: Δπηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπο [25]. 

  

 Έπεηηα, νη αξζξνγξάθνη δηεμήγαγαλ νξηζκέλα δηθά ηνπο πεηξάκαηα, νξίδνληαο ηνπο 

CPTs κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.  Αξρηθά, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο θσδηθνπνηεηέο ITU-T 

G.711 θαη ITU-T G.729, ζηε ζπλέρεηα ρώξηζαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πιαηζίνπ, ηελ απώιεηα παθέηνπ θαη ηελ θαζπζηέξεζε πξηλ επηιέμνπλ ην εύξνο ηηκώλ γηα απηέο 

ηηο θαηεγνξίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη γηα ηελ ηνπνζεζία, όπνπ επέιεμαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεζίεο: ζπίηη, ζηάζε ηξακ, γξαθείν. Οη θσδηθνπνηεηέο πνπ επηιέρζεθαλ παξνπζηάδνπλ θαη 

απηνί ηηο δηθέο ηνπο δηαθνξέο, θαζώο ν ITU-T G.711 ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ζε θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο ε απώιεηα παθέησλ είλαη 0% από ηνλ ITU-T G.729, όκσο ζε θαηαζηάζεηο πνπ ε 

απώιεηα παθέησλ θαη ε θαζπζηέξεζε είλαη κηθξή πξνο κεζαία ή αθόκε θαη κεγάιε, ηόηε ν 

θσδηθνπνηεηήο ITU-T G.729 ιεηηνπξγεί πνιύ θαιύηεξα, επεηδή απαηηεί κηθξόηεξν εύξνο 

δώλεο. Παξ‟ όια απηά, θαη γηα ηνπο δύν θσδηθνπνηεηέο ην MOS κεηώλεηαη ξαγδαία ζε 

πεξηπηώζεηο κε απμεκέλε θαζπζηέξεζε. Οξηζκέλεο από ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πεηξακάησλ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6. 
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 Όζνλ αθνξά ην πείξακα 4 από ηνλ πίλαθα 6 κε ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T G.729, ν 

ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαη μεθνπξάδεηαη, όηαλ δέρεηαη κηα θιήζε ζην θηλεηό. Ο 

θηλεηόο θόκβνο ππνινγίδεη ηηο παξαηεξνύκελεο QoS παξακέηξνπο πιαηζίνπ εθείλε ηελ ζηηγκή. 

Η θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέηνπ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζε κεζαία επίπεδα. ηε 

ζπλέρεηα, ν αιγόξηζκνο (ζρήκα 19) πξνβιέπεη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο    
  θαη    

 , νη νπνίεο, ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ήηαλ θαη απηέο ζε “κεζαία” επίπεδα κε πηζαλόηεηα 1:1. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (1) θαη (2) ππνινγίδεηαη ε GU (QoE), ε νπνία ήηαλ ίζε κε 

0.5000 θαη έπεηηα ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηε δηπνιηθή θιίκαθα γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπλνιηθή 

    
 . Με ηνλ ίδην ηξόπν δηεμήρζεθαλ θαη άιια πεηξάκαηα γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ πίλαθα 6, 

αξρηθά από ηηο αθξαίεο πεξηπηώζεηο ησλ πεηξακάησλ 2 θαη 6, όπνπ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

ηεο QoS βξίζθνληαη ζε κέγηζηεο ή ειάρηζηεο ηηκέο. Η GU(QoE) ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

ππνινγίδεηαη σο 0 θαη 0.9750 αληίζηνηρα, επηθπξώλνληαο έηζη ηελ νξζόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ. 

 

Πεηξάκαηα 
Κσδηθνπνη

εηήο 

Απώιεηα 

Παθέησλ 

(πηζαλόηεηα) 

Καζπζηέξεζε 

(πηζαλόηεηα) 
Σνπνζεζία GU (QoE)     

  

1. 
ITU-T 

G.711 
Μηθξή(1) Μηθξή(1) 

ηάζε 

Σξακ 
0.7375 

Πνιιή 

θαιή 

2. 
ITU-T 

G.711 
Μεγάιε(1) Μεγάιε(1) 

ηάζε 

Σξακ 
0 Καθή 

3. 
ITU-T 

G.729 

Μηθξή(0.90), 

Μεζαία(0.10), 

Μεγάιε(0) 

Μηθξή(0.60), 

Μεζαία(0.25), 

Μεγάιε(0.15) 

πίηη 0.6768 
Πνιιή 

Καιή 

4. 
ITU-T 

G.729 
Μεζαία(1) Μεζαία(1) πίηη 0.5000 Καιή 

5. 
ITU-T 

G.729 
Μεγάιε(1) Μεγάιε(1) 

ηάζε 

Σξακ 
0.0062 Καθή 

6. 
ITU-T 

G.711 
Μηθξή(1) Μηθξή(1) πίηη 0.9750 Σέιεηα 

7. 
ITU-T 

G.711 

Μηθξή(0.20), 

Μεζαία(0.60), 

Μεγάιε(0.20) 

Μηθξή(0.30), 

Μεζαία(0.30), 

Μεγάιε(0.40) 

ηάζε 

Σξακ 
0.1847 Μέηξηα 

8. 
ITU-T 

G.729 

Μηθξή(0.80), 

Μεζαία(0.20), 

Μεγάιε(0) 

Μηθξή(0.40), 

Μεζαία(0.30), 

Μεγάιε(0.30) 

Γξαθείν 0.5616 Καιή 

 

Πίλαθαο 6: Πεξηπηώζεηο πεηξακάησλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ. Η ηηκή ηεο GU (QoE) ππνινγίδεηαη 

θαη έπεηηα ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηε δηπνιηθή θιίκαθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο     
  [25]. 

 

Πέξα από ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο κε ζπλζεηηθά δεδνκέλα, νη επηζηήκνλεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη άιιεο ππνθεηκεληθέο δνθηκέο γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηνλ κεραληζκό 

επίγλσζεο πιαηζίνπ ρξήζηε. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από 

κειέηεο ρξεζηώλ από πξαγκαηηθνύο ζπκκεηέρνληεο πνπ πξνζιήθζεθαλ. Δπηπιένλ, κειεηήζεθε 
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θαη ε πξόβιεςε ηεο QoE ζε θηλεηά ππνινγηζηηθά ζελάξηα, όπσο ε εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο ή 

ε ζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ ζε δίθηπα WLAN θαη ε θίλεζε ζε δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί hotspot 

κε ηα απνηειέζκαηα πξόβιεςεο ηεο QoE λα μεπεξλνύλ ην 98% ζε αθξίβεηα. πλνιηθά ε 

πξνζέγγηζε ηνπο πξνζθέξεη 5 θύξηα πιενλεθηήκαηα: 

1. Παξέρεη έλα θπζηθό ηξόπν γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πιαηζίνπ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο QoE γηα απνδνηηθή 

κνληεινπνίεζε θαη κέηξεζε ηεο QoE κε επίγλσζε ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε. 

2. Γηεπθνιύλεη ηελ επέιηθηε πξνζζήθε θαη αθαίξεζε πιαηζίνπ γηα λα 

κνληεινπνηεζεί, λα κεηξεζεί θαη λα πξνβιεθζεί ε QoE ησλ ρξεζηώλ. 

3. Δλζσκαηώλεη εύθνια ηε γλώζε από εηδηθνύο ή από ηνκείο γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο QoE. 

4. Υεηξίδεηαη ηελ αβεβαηόηεηα θαη ηελ αλαθξίβεηα ησλ βαζκνινγίσλ ηεο QoE 

πνπ παξέρνπλ νη ρξήζηεο κε απνηειεζκαηηθό θαη ακεξόιεπην ηξόπν. 

5. Αληηζηνηρεί δηάθνξεο QoE θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ γηα ηε 

κέηξεζε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ ζε κία κόλν θιίκαθα. 

Με ζεηηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη κεγάια πιενλεθηήκαηα, ε πξνζέγγηζε κε ην 

κεραληζκό επίγλσζεο πιαηζίνπ ρξήζηε γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο 

εκπεηξίαο, ηείλεη λα απνηειέζεη εμαηξεηηθό βνήζεκα θαη λα σθειήζεη νπνηνπζδήπνηε 

ελδηαθεξόκελνπο, όπσο ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηύσλ, ηνπο κεραληθνύο θσδηθνπνίεζεο 

ή ηνπο ζρεδηαζηέο εθαξκνγώλ, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ.       

 

3.7.  Μέηξεζε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ ζε εθαξκνγέο VoIP κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ 

 

Μέρξη ηώξα έρεη θαηαζηεί θαηαλνεηό όηη ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο πνπ 

αληηιακβάλεηαη έλαο ρξήζηεο από κηα ππεξεζία απνηειεί κηα κεγάιε πξόθιεζε θαη βαζίδεηαη 

ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο παξακέηξνπο. Γίλεηαη αληηιεπηό κέζα από ηα άξζξα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ όηη ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα λα μεπεξαζηνύλ νη δπζθνιίεο θαη λα 

θαηαζηεί εθηθηή ηόζν ε κέηξεζε όζν θαη ν ππνινγηζκόο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. Όκσο, όηη 

παξνπζηάζηεθε κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή, αιιά θαη κε όηη έρεη αζρνιεζεί ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ επηζηεκόλσλ, βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε κία 

δεδνκέλε ζηηγκή. Απηό πνπ απνπεηξώληαη νη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο είλαη λα ππνινγίζνπλ 

ηελ πνηόηεηα ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα ηνπο, εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Πξνο 

επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπο, εύινγε ζεσξείηαη ε ρξήζε είηε δηαθόξσλ πξνζνκνηώζεσλ ζε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, είηε αθόκε θαη πξαγκαηηθώλ αλζξώπσλ γηα λα εμεηάζνπλ ηηο 

πξνηεηλόκελεο πξνζεγγίζεηο κε πεηξάκαηα. Ση γίλεηαη όκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ; Η 

πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ παξακέλεη ε ίδηα κεηά από κεξηθέο κέξεο-εβδνκάδεο ή κήπσο 

δηαθνξνπνηείηαη;    
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 Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε γλώζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζε ηεο 

πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζην πέξαο ηνπ ρξόλνπ, είλαη γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο κεραληθνύο δηθηύσλ θαη εθαξκνγώλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πειαηώλ ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύλ λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ αθόκα θαιύηεξεο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε βάζε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπο. 

Γηα λα απαληήζνπκε ινηπόλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ζα παξνπζηάζνπκε ην άξζξν [28], ζην 

νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε εθαξκνγέο πνιπκέζσλ VoIP 

(Voice over IP) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ην άξζξν απηό, νη επηζηήκνλεο δηαηππώλνπλ ην 

πξόβιεκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο σο έλα δηαδνρηθά ζπιινγηζηηθό 

πξόβιεκα, όπνπ κεηά από θάζε πείξακα νη ρξήζηεο αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ 

ηνπο πξνζθέξεηαη από ην ζύζηεκα θαη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, έρνληαο ππόςε ηνπο θαη 

ηηο πξνεγνύκελεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην ζύζηεκα. Η πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί 

ππνδείμεηο πνπ ζπιιέγνληαη από πεγέο πεξηβάιινληνο, όπσο ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηνπο 

αληρλεπηέο ηνπ δηθηύνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ησλ ρώξσλ πιαηζίνπ (Context Spaces Theory/CST), πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ελόηεηα 3.6, γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ 

θαη ηα δπλακηθά δίθηπα Bayesian (Dynamic Bayesian Networks/DBNs) γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ. 

 Έρνληαο σο βάζε ην κνληέιν ηεο ελόηεηαο 3.6 γηα ηε κέηξεζε ηεο QoE όπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεσξία ηεο ρξεζηκόηεηαο (utility theory) καδί κε ηελ CST θαη ηα BN γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο QoE, πξνηείλεηαη έλα λέν πηζαλνινγηθό κνληέιν γηα ηε κέηξεζε ηεο QoE κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ζπιιέγεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη εκπεηξίεο ελόο 

ρξεζηή, ν νπνίνο εμειίζζεηαη θαη ν ίδηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά 

κε ην ζύζηεκα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη παξέρεη λέα δεδνκέλα ζε κνξθή αμηνινγήζεσλ γηα ην 

ζύζηεκα. Απηά ηα λέα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ κνληέινπ κε 

θαιύηεξεο δπλαηόηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη πξόβιεςεο. Μόιηο δεκηνπξγεζεί έλα θαηλνύξην 

BN (BN2 βι. ελόηεηα 3.6), είλαη δπλαηόλ λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ γηα λα δηακνξθώζεη έλα 

DBN, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελζσκαηώλεη ρξνληθέο αιιειεμαξηήζεηο.  

 Η ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνύλ νη αξζξνγξάθνη, ζηνρεύεη ζηελ εύξεζε κηαο θαηά 

πξνζέγγηζε ππόζεζεο (hn), πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ QoE ησλ ρξεζηώλ ζε θάζε 

πεηξακαηηθό βήκα, θαζώο ην πεξηβάιινλ ηνπ πεηξάκαηνο είλαη κεξηθώο παξαηεξνύκελν θαη νη 

επηινγέο ησλ ρξεζηώλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο QoE δελ είλαη θαζνξηζηηθέο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο θαηά πξνζέγγηζεο QoE, ππνινγίδνληαη ηα πεξηζώξηα ζε θάζε βήκα γηα ηηο 

αθνινπζίεο θαηάζηαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θξπθέο κεηαβιεηέο, όπσο ε ηερλνινγηθή απνδνρή 

(   
 ), ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε (   

 ) θαη ε θαηάζηαζε ρώξνπ (    
 ). Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην DBN, γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ BN2 ζε αξθεηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο απαηηείηαη από 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Απηό πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ρξνληθώλ εμαξηήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθκάζεζε 

ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο καδί κε άιιεο παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ. ην ζρήκα 20 

παξνπζηάδεηαη έλα απιό DBN ζε δύν ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο QoE κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 
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 ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ, ππάξρνπλ ηξεηο θξπθέο κεηαβιεηέο, νη     
 

,    
  θαη     

 , 

νη νπνίεο ζπλάγνληαη από ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηώλ ή από ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 20, νη ηξέρνπζεο παξαηεξήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ 

(At) εμαξηώληαη από ηηο ηξέρνπζεο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο πνπ είλαη δπλαηόλ λα γξαθνύλ σο 

P(At|St). Απηό νλνκάδεηαη “κνληέιν αηζζεηήξα” θαη νη αξρηθέο πηζαλόηεηεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

νξίδνληαη σο    
 ,    

 ,      
 . Αθόκε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν κεηάβαζεο πνπ νξίδεηαη 

σο P(St|St-1) θαη βαζίδεηαη ζε πξώηεο ηάμεο Μαξθνβηαλή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε εμαξηάηαη κόλν από ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε. Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν 

κεηάβαζεο, ην κνληέιν αηζζεηήξα θαη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνεγνύκελεο πηζαλόηεηαο (prior 

distribution) ησλ δηθηύσλ Bayesian, ε ζπλνιηθή ζπιινγηθή θαηαλνκή (joint distribution) γηα ην 

DBN γξάθεηαη σο εμήο: 

P(S0, ...,  St, A1, …, At) = P(S0) ∏     |         |   
 
     (3) 

Με ηε ζπλάξηεζε (3) θαη κε δεδνκέλα ηηο παξαηεξήζεηο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιαηζίνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζηνύλ ηα πεξηζώξηα P(St|At) γηα όιεο ηηο θαηαζηάζεηο 

πιαηζίνπ θαη ρώξνπ. 

 

 

Σρήκα 20: Έλα DBN ζε 2 ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο QoE [28].  

 

 Η εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ησλ DBNs κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από 

ηνπο ρξήζηεο απνηειεί κηα δύζθνιε δηαδηθαζία. Οη αξζξνγξάθνη γηα λα ην επηηύρνπλ απηό 

θάλνπλ ηελ εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ αηζζεηήξα θαη ηελ εθκάζεζε ησλ 

πηζαλνηήησλ κεηαμύ ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ κνληέινπ κεηάβαζεο μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνλ αιγόξηζκν EM(Expectation-Maximization). Ο αιγόξηζκνο ζην ζρήκα 21 παξνπζηάδεη όια 

ηα βήκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηάζηαζεο ρώξνπ     
  κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ BN2 ζε 

DBN (ζρήκα 20). Απηόο ν αιγόξηζκνο ππνινγίδεη ηελ QoE ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα κε βάζε 

ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο πξνεγνύκελεο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ, 

ιακβάλνληαο ππόςε πάληα όηη ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί πξώηεο ηάμεο Μαξθνβηαλή 

δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ν ρώξνο ηεο θαηάζηαζεο είλαη πνιύ κεγάινο ή ε θαηάζηαζε 
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ρώξνπ ρξεηάδεηαη λα κεηξεζεί απεπζείαο κε έλαλ επαλαιακβαλόκελν ηξόπν, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα παξάζπξν νιίζζεζεο (W) ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο γηα λα δηαηεξεζνύλ επαξθή ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ην κνληέιν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δηαηεξνύληαη ζην ηζηνξηθό νη 

θαηαζηάζεηο ησλ δέθα ηειεπηαίσλ δνθηκώλ γηα λα ζπλαρζεί ε ηξέρνπζα QoE. Μεηά από απηό, 

νη ηειεπηαίεο θαηαζηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο πξνζηίζεληαη ζην παξάζπξν νιίζζεζεο θαη ην 

κνληέιν αλαπξνζαξκόδεηαη. ηε ζπλέρεηα, ν EM εθηειείηαη μαλά γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεη 

ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ν αιγόξηζκνο επαλαιακβάλεηαη 

κέρξη λα θηάζεη ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε. Ο αιγόξηζκνο παξέρεη αξθεηή ηζρύ γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε QoE ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα απείξνπ κεγέζνπο ρσξίο λα 

απνθιίλεη από ην Μαξθνβηαλό πιαίζην.  Μεηά ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ,  απνθηώληαη θαη 

νη εμνκαιπλζείζεο εθηηκήζεηο ηεο QoE ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

πηζαλόηεξσλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγόξηζκνο πξνζδηνξηζκνύ πηζαλήο θαηάζηαζεο 

(most likely state algorithm)[27], ν νπνίνο εθηειεί θηιηξάξηζκα ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο, ώζηε 

λα αληρλεύζεη ηελ πην πηζαλή θαηάζηαζε ζε γξακκηθό ρξόλν. 

 Γηα ην πεηξακαηηθό κέξνο, νη αξζξνγξάθνη ρξεζηκνπνίεζαλ εθαξκνγέο VoIP πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θσδηθνπνηεηέο ITU-T G.729 θαη ITU-T G.722. Όζν γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο     
  ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ, ε 

ηερλνινγηθή απνδνρή    
 

, πνπ ζπκβνιίδεηαη σο κηα Boolean κεηαβιεηή “λαη” ή ”όρη” θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε    
 

, πνπ ζπκβνιίδεηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν MOS (Mean Opinion 

Score) ζε κηα θιίκαθα από ην 1 έσο ην 5. ηελ πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακάησλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δεδνκέλα από 5 ρξήζηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε κηα πεξίνδν πνπ δηήξθεζε 6 

εβδνκάδεο. Οη ρξήζηεο ζεσξήζεθε όηη έδσζαλ ηπραίεο βαζκνινγίεο ζηηο VoIP θιήζεηο ηνπο ζε 

δηάθνξεο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ν θαζέλαο ζπκκεηείρε ηνπιάρηζηνλ ζε 4 θιήζεηο θαζεκεξηλά, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα ζύλνιν από 20 παξαηεξήζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Υξεζηκνπνηώληαο έλα κε-αιιειεπηθαιππηόκελν ρξνληθό παξάζπξν W κίαο εβδνκάδαο, ε 

ζπλνιηθή QoE πξνβιέπεηαη ζην ηέινο εβδνκάδαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 140 παξαηεξήζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ από ηνπο ρξήζηεο. Με βάζε ην W, γίλεηαη εθπαίδεπζε ζην DBN γηα όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θάζε εβδνκάδα γηα έμη εβδνκάδεο. Σν κέγεζνο ηνπ W 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ.  

 

Σρήκα 21: Αιγόξηζκνο γηα ηε δηαδνρηθή εθκάζεζε θαη κέηξεζε ηεο QoE [28]. 
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 Με βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, δεκηνπξγνύληαη δεδνκέλα γηα έμη εβδνκάδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή γηα ηνπο δύν 

θσδηθνπνηεηέο ηεο ITU-T. Σα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5(ελόηεηα 3.6). Η ηηκή ηεο ηερλνινγηθήο 

απνδνρήο    
 

 νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε    
 , ζεσξώληαο όηη 

εάλ ε ηηκή ηεο    
  βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 3-5 ηόηε είλαη πηζαλόηεξν ν ρξήζηεο λα 

απνδερζεί ηελ ηερλνινγία. Δπεηδή νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα δώζνπλ ρακειόηεξε βαζκνινγία ζην 

ηέινο ηεο πεξηόδνπ ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ
3
, νη αξζξνγξάθνη κεηώλνπλ ηηο ππνινγηζκέλεο 

ηηκέο ηεο    
 

, γηα παξάδεηγκα από 5 ζε 3 ζηαδηαθά γηα ηελ πεξίνδν ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κεησζεί αλάινγα θαη ε    
 . ην ζρήκα 22 θαίλεηαη ε κείσζε ηεο 

παξαηεξνύκελεο QoE κε ην πέξαο ησλ εβδνκάδσλ. Οη αξζξνγξάθνη, όπσο θαη ζηελ ελόηεηα 

3.6 ζπκπεξηέιαβαλ ζηνπο CPTs θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηνπνζεζίαο ησλ ρξεζηώλ ζηε ζπλνιηθή 

QoE, κε ηελ ππόζεζε όηη έλαο ρξήζηεο ζα είλαη πην άλεηνο ζην ζπίηη ηνπ παξά ζε κία ζηάζε 

ηνπ ηξακ. Σέινο, νη θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ    
  θαη    

  ζπλάγνληαη θαη κεηά ζπγρσλεύνληαη, 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ρώξνπ     
 . 

 

Σρήκα 22: Οη ηηκέο ηεο QoE από ηηο παξαηεξήζεηο θαη από ηελ εθηίκεζε ηνπ DBN γηα έμη εβδνκάδεο [28]. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο νη αξζξνγξάθνη αλέπηπμαλ έλαλ πξσηόηππν 

κεραληζκό ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή GeNIe. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ DBN 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο Clustering [27]. Σν ζρήκα 22 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ DBN γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο 6 εβδνκάδεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. ε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα (ts) ε QoE ππνινγίδεηαη από ηνλ 

αιγόξηζκν. Με ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζνκνίσζεο θαη ηνπ αιγόξηζκνπ EM, 

καζαίλνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ DBN. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 22, ε QoE ησλ ρξεζηώλ 

κεηώλεηαη ζηαδηαθά από ην δηάζηεκα t1 σο ην t3 θαη παξακέλεη ζηαζεξή ζην δηάζηεκα t4, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θσδηθνπνηεηή ITU-T G.729. Σν κνληέιν είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη θαη 

λα εθηηκήζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ QoE κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ από ην δηάζηεκα t1 έσο 

ην δηάζηεκα t4. 

                                                 
3
 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ άξζξνπ [36] 
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Μεηά ην ρξνληθό δηάζηεκα t4, νη αξζξνγξάθνη απνθάζηζαλ λα εμεηάζνπλ κία αθόκε 

πεξίπησζε, ζηελ νπνία αθνύ αμηνινγεζεί ε πνηόηεηα ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ, κηα έμππλε 

εθαξκνγή VoIP απνθαζίδεη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθνπνηεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηόρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ. Πξνζνκνηώλνληαο απηήλ ηελ ππόζεζε, αιιάδνπλ ηνλ 

θσδηθνπνηεηή ζπρλνηήησλ ζηελήο-δώλεο (narrow-band(NB)) ζε θσδηθνπνηεηή ζπρλνηήησλ 

επξείαο-δώλεο (wide-band(WB)), όηαλ ε QoE ηνπ ρξήζηε πξνβιέπεη πηώζε ή παξακέλεη 

ζηαζεξή γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν όξην (3 γηα ην MOS) ζην 

ηέινο ηεο ηέηαξηεο εβδνκάδαο. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ λέν θσδηθνπνηεηή θαη ηνλ αιγόξηζκν 

ηνπο νη αξζξνγξάθνη, δηεμάγνπλ επαλεθηίκεζε κε λέα εθκάζεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

κνληέινπ θαη πεηπραίλνπλ ηελ αύμεζε ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ από 3 ζε 4 κεηά ηελ αιιαγή ηνπ 

θσδηθνπνηεηή ζην ρξνληθό δηάζηεκα t5 θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζηελ ίδηα ηηκή ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα t6. ην ζρήκα 22, θαίλνληαη νη πξνβιεπόκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ηηκέο ηεο QoE ζε 

θάζε ρξνληθό δηάζηεκα t. Παξαηεξώληαο ην ζρήκα, γίλεηαη αληηιεπηή ε κείσζε ηεο QoE κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ από ηελ πξώηε έσο ηελ ηέηαξηε εβδνκάδα θαη ηελ αύμεζε ηεο από ηελ 

πέκπηε εβδνκάδα, ιόγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θσδηθνπνηεηή από ηελ έμππλε εθαξκνγή. 

πλήζσο, νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο πνπ εθπνλνύληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο 

εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ζηνρεύνπλ ζηε κέηξεζή ηεο εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Η 

πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο αληηηίζεηαη ζηηο θνηλέο 

κειέηεο, ζηνρεύνληαο ζηε κέηξεζή ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ ζεσξείηαη σο έλα πην 

ξεαιηζηηθό ζελάξην. Δθεί έγθεηηαη θαη ε πνιύηηκε αμία ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαζώο ε 

κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εκθαλίδεη ζίγνπξα κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηνλ 

ηνκέα ησλ δηθηύσλ θαη θηλεηώλ εθαξκνγώλ. 
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4. Πεηξάκαηα θαη απνηίκεζε απόδνζεο 
 

Έπεηηα από κία εθηελήο κειέηε πνηθίισλ άξζξσλ θαη ηερληθώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, γηα ηε 

δηαρείξηζε, ηε κέηξεζε, ηελ πξόβιεςε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζηα δίθηπα, 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θάπνηα από ηα άξζξα θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ επνρή καο.  Σα άξζξα πνπ αλαιύζεθαλ όρη κόλν 

καο θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ κε ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο 

επηζηήκνλεο, αιιά θαη καο εληππσζίαζαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο. ε απηό ην θεθάιαην, ζα 

αζρνιεζνύκε κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ αλαπηύρζεθε ζηα άξζξα [8,25] ησλ Mitra Karan, 

Zaslavsky Arkady θαη Ahlund Christer γηα ηελ κέηξεζε θαη πξόβιεςε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο 

βάζεη ελόο κεραληζκνύ επίγλσζεο πιαηζίνπ ρξήζηε θαη παξνπζηάζακε ζηελ ελόηεηα 3.6. Ο 

πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ησλ άξζξσλ [8,25] παξέρεη εμαηξεηηθή απιόηεηα, πξαθηηθόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ. ηε ζπλέρεηα, 

ινηπόλ, ζα εκβαζύλνπκε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πεηξακάησλ ησλ επηζηεκόλσλ γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο θαη ζα εμεηάζνπκε επηκέξνπο πεξηπηώζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο παξακέηξσλ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηα άξζξα κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο QoE ησλ ρξεζηώλ. Σέινο, ζα επεθηείλνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηώλ 

ώζηε λα ιακβάλεη ππόςε πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο QoE 

ησλ ρξεζηώλ κέζσ δηαθόξσλ κεηξήζεσλ. 

 

4.1.  Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ GeNIe 

 

Γηα λα επηηύρνπκε ηα παξαπάλσ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αθαδεκατθή έθδνζε ηνπ GeNIe 

Modeler 2.2 [35], έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε (Graphical User Interface) ηεο κεραλήο 

SMILE, πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε κάζεζε δηαδξαζηηθώλ κνληέισλ. Η κεραλή 

SMILE (Structural Modeling, Inference and Learning Engine), είλαη κηα κεραλή κάζεζεο 

γξαθηθώλ κνληέισλ, όπσο ησλ δηθηύσλ Bayesian, ησλ δηαγξακκάησλ επηξξνήο θαη ησλ 

κνληέισλ δηαξζξσηηθώλ εμηζώζεσλ. Πξαθηηθά, ε SMILE απνηειεί κηα βηβιηνζήθε C++ 

θιάζεσλ, πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζην ππάξρνλ ινγηζκηθό ησλ ρξεζηώλ κέζσ κηαο 

δηεπαθήο API(Application Programming Interface), εληζρύνληαο ηα πξντόληα ησλ ρξεζηώλ κε 

δπλαηόηεηεο κνληεινπνίεζεο απνθάζεσλ. Η SMILE είλαη πιήξσο θνξεηή θαη δηαηίζεηαη γηα 

ηηο πεξηζζόηεξεο πιαηθόξκεο ππνινγηζηώλ. Αθόκε, πξνζθέξνληαη θώδηθεο «πεξηηπιίγκαηα» 

γηα ηελ SMILE πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηε ρξήζε ηεο από άιιεο πιαηθόξκεο αλάπηπμεο όπσο 

ηελ Java, ηελ Python, ηελ .NET θ.α. 

 Μεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ GeNIe [35] απνηεινύλ: 

 Ο γξαθηθόο επεμεξγαζηήο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κνληέισλ. 

 Η αλάπηπμε κνληέισλ ζην GeNIe θαη ε δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλεο 

δηεπαθήο/δηαζύλδεζεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεραλήο SMILE. 
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 Η ππνζηήξημε θόκβσλ ηπραίσλ απνηειεζκάησλ (chance nodes) κε 3 δηαθνξεηηθέο 

δηαλνκέο: General, Noisy MAX θαη Noisy Adder. 

 Η ππνζηήξημε θόκβσλ εμηζώζεσλ θαη θαηαλνκώλ ζπλερόκελσλ πηζαλνηήησλ ζε 

πβξηδηθά κνληέια (hybrid models) 

 Η ππνζηήξημε δηαγξακκάησλ επηξξνήο κε θόκβνπο απόθαζεο, ρξεζηκόηεηαο θαη 

πνιιαπιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Multi-Attribute Utility). 

 Η ππνζηήξημε δπλακηθώλ δηθηύσλ Bayesian νπνηαζδήπνηε ηάμεο. 

 Ο επέιηθηνο ρεηξηζκόο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγσγήο από 

εμσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ε δηαζεζηκόηεηα πνιιώλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο. 

 Η πιήξεο ελζσκάησζε δεδνκέλσλ από ππνινγηζηηθά θύιια ηνπ Microsoft Excel θαη 

ε πξνβνιή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ GeNIe. 

 Η ζπκβαηόηεηα κε άιια ινγηζκηθά θαη ε ππνζηήξημε πνιιώλ ηύπσλ αξρείσλ, όπσο 

Hugin, Netica, Ergo θ.α. 

 Η ππνζηήξημε γηα ηνλ εύθνιν ρεηξηζκό ησλ παξαηεξνύκελσλ θνζηώλ ησλ θόκβσλ 

θαη ε ππνζηήξημε δηαγλσζηηθήο δηαρείξηζεο ππνζέζεσλ. 

 

 

Σρήκα 23: Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο GeNIe. Παξάδεηγκα Hello GeNIe. 

 

4.2.  Ο πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο γηα ηελ κέηξεζε ηεο QoE βάζεη ηεο 

επίγλσζεο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

    

Ο αξρηθόο κεραληζκόο πνπ πινπνηήζεθε ζηελ πιαηθόξκα GeNIe από ηνπο επηζηήκνλεο ζηα 

άξζξα [8,25] είλαη έλα δίθηπν Bayesian θαη απνηειείηαη από: 
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 6 Κόκβνπο ηπραίσλ απνηειεζκάησλ – γεληθήο δηαλνκήο (6 Chance Nodes – General) 

 3 Κόκβνπο αμίαο (2 Value Nodes) 

 11 Αθκέο 

Οη θόκβνη ηπραίσλ απνηειεζκάησλ απνηππώλνληαη ζηελ εθαξκνγή GeNIe κε νβάι 

ζρήκα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ αβέβαηεο κεηαβιεηέο. Οη θόκβνη αμίαο, 

αλαθέξνληαη θαη σο θόκβνη ρξεζηκόηεηαο (Utility Nodes),  απνηππώλνληαη κε ην ζρήκα ηνπ 

εμαγώλνπ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ππεπζύλνπ ιήςεο απνθάζεσλ. 

Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη θόκβσλ αμίαο: νη Utility θαη νη Multi-Attribute Utility. Οη ηύπνη 

Multi-Attribute Utility πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ ιεηηνπξγηώλ Additive 

Linear Utility(ALU). Η κόλε ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ρξεζηκόηεηαο, κε ηνπο θόκβνπο Utility λα θαζνξίδνπλ ηελ αξηζκεηηθή αμηνιόγεζε 

ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηνπο Multi-Attribute Utility λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απινί 

Utility θόκβνη ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ιεηηνπξγία Multi-Attribute Utility. Οη 

θόκβνη Utility δελ κπνξνύλ λα έρνπλ σο γνλέα έλαλ άιινλ Utility θόκβν, ελώ νη Multi-

Attribute Utility κπνξνύλ λα έρνπλ κόλν Utility θόκβνπο σο γνλείο. ηε δηθή καο πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνύληαη δύν θόκβνη Utility θαη έλαο ηειηθόο ALU γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο 

QoE (    
 ). Οη αθκέο απνηππώλνληαη από ζπκπαγήο γξακκέο κε κία θνξπθή θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ κηα επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα έλαο θόκβνο πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ νπξά ηεο αθκήο επεξεάδεη ηελ ηηκή (ή ηελ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ) ηνπ θόκβνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αθκήο. 

 

Σρήκα 24: Ο πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ζηελ πιαηθόξκα GeNIe γηα ηελ κέηξεζε ηεο QoE κε βάζε ηελ επίγλσζε 

πιαηζίνπ ρξήζηε.  
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ην ζρήκα 24 θαίλεηαη ην πινπνηεκέλν δίθηπν Bayesian κε ηνπο θόκβνπο θαη ηηο αθκέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δειώζνπλ ηηο επηδξάζεηο κεηαμύ ησλ θόκβσλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε θαζπζηέξεζε (delay), ε απώιεηα 

παθέησλ (packetloss), ην εύξνο δώλεο κε βάζε ηνλ θσδηθνπνηεηή (bandwidth/codec) θαη ε 

ηνπνζεζία (location). Οη θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ε ηερλνινγηθή 

απνδνρή (Technology Acceptance/   
 ) θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε (User Satisfaction/   

 ). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο    
  ζεσξείηαη ν δείθηεο MOS ηεο ζύζηαζεο ηεο ITU-T γηα ην E-

model [17]. Όζν γηα ηελ    
 , απηή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηεο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ    
  θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε (ζρήκα 24). Αθόκε, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο    

  

ζεσξείηαη ε παξαδνρή όηη εάλ έλαο ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη ηόηε ζα ήηαλ πην πξόζπκνο ζην λα απνδερζεί ηελ ηερλνινγία. Οη ζρέζεηο πνπ 

αληινύληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη ηηο θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ νδεγνύλ ζηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο QoE(    
 ). 

 

 

Σρήκα 25: Η απόδνζε ησλ θσδηθνπνηεηώλ G.711(ζπκπαγήο γξακκέο) θαη G.729(δηαθεθθνκέλεο γξακκέο) ζε δηάθνξεο 

ηηκέο απώιεηαο παθέησλ θαη θαζπζηέξεζεο. 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 24 ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε    
  θαζνξίδεηαη από 3 

ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ: ηελ θαζπζηέξεζε, ηελ απώιεηα παθέησλ θαη ην εύξνο δώλεο ηνπ 

θσδηθνπνηεηή. Αξρηθά, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ηηκέο θαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ γηα απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ, νη αξζξνγξάθνη γηα λα επηιέμνπλ ηηο ηηκέο απηέο βαζίζηεθαλ ζηηο 

ζπζηάζεηο ηεο ITU-T [17,18]
4
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρήκα 25 θαίλεηαη ε απόδνζε ησλ 

θσδηθνπνηεηώλ G.711 θαη G.729 ζε δηάθνξεο ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ. Με 

βάζε ηελ απόδνζε ησλ δύν θσδηθνπνηεηώλ θαζνξίδεηαη ην εύξνο ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

                                                 
4
 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξόιν ηνπ E-model ζηνλ πξνηεηλόκελν κεραληζκό ζηελ ελόηεηα 4.3 
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πιαηζίνπ θαη δηαρσξίδνληαη νη ηηκέο ηεο απώιεηαο παθέησλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο „κηθξή‟, „κεζαία‟, ‟κεγάιε‟ (πίλαθαο 7). Όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία 

πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο    
 , ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη δπλαηόλ λα ζπιιέμνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ GPS ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Δπεηδή δελ 

ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη αξζξνγξάθνη ππνζέηνπλ όηη έλαο 

ρξήζηεο είλαη πην άλεηνο ζην ζπίηη, παξά κέζα ζε έλα γξαθείν ή ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ, ιόγσ 

ηνπ ζηξεο ηελ ώξα εξγαζίαο ή ησλ εμσηεξηθώλ ζνξύβσλ αληίζηνηρα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ Δύξνο ηηκώλ 

Κσδηθνπνηεηήο ITU-T G.711, ITU-T G.729 

Απώιεηα παθέηνπ (%) 
Μηθξή (0%-5%), Μεζαία (5%-7%), 

Μεγάιε (7%-10%) 

Καζπζηέξεζε (ms) 

Μηθξή (0 ms-150 ms), 

Μεζαία (150 ms-300 ms), 

Μεγάιε (>300 ms) 

Σνπνζεζία πίηη, Γξαθείν, ηάζε Σξακ 
 

Πίλαθαο 7: Δπηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπο [25]. 

 

Σειηθά, όιεο νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ QoE ησλ 

ρξεζηώλ δειώλνληαη ζηνπο θόκβνπο ηπραίσλ απνηειεζκάησλ θαη νη πηζαλόηεηέο ηνπο κέζσ 

ησλ Conditional Probability Tables(CPTs). ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο πνπ 

έγηλαλ, ην ζρήκα 25, ηνλ πίλαθα 7 θαη ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε, 

γίλεηαη ε δήισζε ησλ CPTs ζηνπο θόκβνπο ηεο    
  θαη ηεο    

 . Δίλαη ζεκαληηθό λα 

αλαθέξνπκε εδώ όηη θάζε εκπεηξνγλώκνλαο κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη ηελ δηθή ηνπ 

ηερλνγλσζία ζην δίθηπν επεξεάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ CPTs, κε ζθνπό λα πξνβεί ζε έλα ή 

πεξηζζόηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

Μεηά ηελ δήισζε ησλ CPTs ζηνπο θόκβνπο    
  θαη    

 , ππνινγίδεηαη ε αλακελόκελε 

ρξεζηκόηεηα γηα θάζε θαηάζηαζε πιαηζίνπ ζηνπο θόκβνπο ρξεζηκόηεηαο. Θεσξνύληαη 5 

ελαιιαθηηθέο πεξηπηώζεηο κε βάζε ηελ ηηκή ηεο θάζε θαηάζηαζε ηεο QoE, νη πεξηπηώζεηο 

είλαη “excellent(5)”, “very good(4)”, “good(3)”, “fair(2)”, “poor(1)”. Πξαγκαηνπνηώληαο 

κεηαζρεκαηηζκνύο γξακκηθήο θιίκαθαο κε ηελ εμίζσζε 3 νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ησλ 

ελαιιαθηηθώλ πεξηπηώζεσλ νξίδνληαη ζην πεδίν [0,1], κε ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε(excellent) 

λα παίξλεη ηελ ηηκή 1 θαη ηελ ρεηξόηεξε 0. Αληίζηνηρα νη ππόινηπεο πεξηπηώζεηο παίξλνπλ ηηο 

ηηκέο: “    
                = 0.75”, “     

          =  0.50”, “     
          = 0.25”. 

ηελ εμίζσζε 3 ην U(α) αληηπξνζσπεύεη ηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ησλ ελαιιαθηηθώλ 

πεξηπηώζεσλ θαη ην V(α) ηελ ηηκή θάζε ελαιιαθηηθήο κε αmax = 5 θαη αmin = 1. Οη ηηκέο 

ρξεζηκόηεηαο ζηνπο θόκβνπο ρξεζηκόηεηαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηεο εμίζσζε 4, όπνπ ην U 

πξνέξρεηαη από ηελ εμίζσζε 3 θαη ην P από ηηο ηηκέο ησλ θόκβσλ ηπραίσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

   
  θαη ηεο    

 . Σέινο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηνλ θόκβν 

ALU κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ 2 θόκβσλ ρξεζηκόηεηαο ζηελ εμίζσζε 5, ηα βάξε ησλ ηηκώλ θάζε 

θόκβνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο QoE νξίδνληαη ηζόπνζα ζε 0.5 θαη 0.5(ζρήκα 26). 
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             (3) 

           
    ∑          ∈          (4) 

                   ∑         
   

        (5) 

 

a) Πίλαθαο ηνπ θόκβνπ ρξεζηκόηεηαο    
 . 

 

b) Πίλαθαο ηνπ θόκβνπ ρξεζηκόηεηαο    
 . 

 

c) Πίλαθαο ηνπ θόκβνπ ALU γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο QoE. 

Σρήκα 26: Πίλαθεο ησλ ηξηώλ θόκβσλ ρξεζηκόηεηαο κε ηα βάξε ησλ ηηκώλ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε κέζα από ηελ 

πιαηθόξκα GeNIe.   

 

4.3.  Τν E-model θαη ν ξόινο ηνπ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ θαηαζηάζεσλ 

πιαηζίνπ 

 

Σν E-model [17] είλαη έλα αληηθεηκεληθό κνληέιν πξόβιεςεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ηνπ 

ρξήζηε, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ parametric planning models όπσο παξνπζηάζακε 

ζηελ ελόηεηα 2.4.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην E-model είλαη θαηάιιειν γηα παξαθνινύζεζε ηεο 

πνηόηεηαο νκηιίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο 

νκηιίαο ηνπ δηθηύνπ. Δπίζεο, απνηειεί έλα καζεκαηηθό κνληέιν πνπ ζπλδπάδεη όινπο ηνπο 

παξάγνληεο απνκείσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα θσλήο ζε κηα κνλαδηθή κεηξηθή πνπ 

νλνκάδεηαη ηηκή R θαη αληηζηνηρίδεηαη ζηε θιίκαθα MOS [11]. Σν E-model ζρεδηάζηεθε γηα 

λα παξέρεη εθηηκήζεηο πνηόηεηαο δηθηύνπ θαη έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη αξθεηά αθξηβέο γηα 

απηόλ ηνλ ζθνπό. ηελ ζύζηαζε ηεο ITU-T G.107 γηα ην E-model [17] αλαθέξεηαη όηη “ (ην 

κνληέιν) ζεσξείηαη κόλν γηα ζθνπνύο εθηίκεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ κεηάδνζεο θαη όρη γηα ηελ 
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πξαγκαηηθή πξόβιεςε ηεο γλώκεο ησλ πειαηώλ”. Αληίζεηα, κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ITU, ην E-

model ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα από ηελ βηνκεραλία σο έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνηόηεηαο ηεο 

δσληαλήο θσλήο.  

 Ο ζηόρνο ηνπ E-model είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηόηεηα ηεο κεηάδνζεο (ηηκή R), ε 

νπνία ελζσκαηώλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά “από ην ζηόκα ζην απηί” κηαο δηαδξνκήο νκηιίαο από 

άθξν ζε άθξν. Σν E-model ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο παξακέηξνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο 

R, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: θαζπζηέξεζε, κεηαβνιή 

θαζπζηέξεζεο, ερώ, ζόξπβνο, ραξαθηεξηζηηθά ηειεθώλνπ, ραξαθηεξηζηηθά κεηάδνζεο 

ζήκαηνο, θσδηθνπνηεηή θαη ραξαθηεξηζηηθά παθέησλ. Η ηηκή R είλαη δπλαηόλ λα ιάβεη ηηκέο 

από 0 έσο 100 γηα ηε ζηελνδσληθή ηειεθσλία, κε ην 100 λα είλαη ηζνδύλακν κε ηελ ηηκή 4.5 

ζην δείθηε MOS. Σν ηππηθό εύξνο ηηκώλ ηεο ηηκήο R είλαη από 50-94, ελώ νη ηηκέο R θάησ ηνπ 

50 ζεσξνύληαη κε θαηάιιειεο γηα ζπλερή ζπλνκηιία.. ε κία ςεθηαθή ππεξεζία από άθξν ζε 

άθξν όπσο ην ISDN κε θσδηθνπνηεηή G.711 θαη ζε κία VoIP ππεξεζία, ε πςειόηεξε δπλαηή 

ηηκή R είλαη 93,2 ππό ηδαληθέο ζπλζήθεο δηθηύνπ. Η ηηκή R αληηζηνηρίδεηαη ζηε θιίκαθα MOS 

κε βάζε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

        .                                           

     .            

                                                                                                     (6)         

Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο R γίλεηαη από ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

                                                                                            (7) 

Η    είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ (Nc, SLR, Ps, Ds, RLR, Pr, LSTR)
5
. Η    απνηειεί ηελ 

πςειόηεξε ηηκή ηεο R θαη ιακβάλεη ππόςε θπξίσο ηελ ηηκή ηνπ ιόγνπ ζήκαηνο σο πξνο ην 

ζόξπβν(Signal-to-Noise ratio/SNR), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεγώλ ζνξύβνπ όπσο ην 

ζόξπβν θπθιώκαηνο, ηνλ ζόξπβν ηνπ ρώξνπ θαη ηνλ ζόξπβν ηεο γξακκήο. Η ηηκή ηεο    είλαη 

πξαγκαηηθά δύζθνιν λα ππνινγηζηεί άκεζα, γηα ηνλ ιόγν απηό ε ITU παξέρεη ηελ θνηλή ηηκή 

ηεο πνπ ηζνύηαη κε 93,2 ζηε ζύζηαζε G.113[18]. 

Η    είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ (  , SLR, PLR, STMR, TELR, qdu)
5
. Η    πεξηιακβάλεη 

βιάβεο πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα κε ην θσλεηηθό ζήκα. Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηηο ελ ιόγσ βιάβεο είλαη νη εληάζεηο θσλήο ηνπ ηειεθσληθνύ ζπλόινπ, ν 

αξηζκόο ησλ κνλάδσλ παξακόξθσζεο θβαληηζκνύ θαη νη εληάζεηο θσλήο ηεο ηειεθσληθήο 

δηαδξνκήο. 

Η    είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ (T, Tr, Ta, RLR, STMR, TELR, WEPL)
5
. Η    

πεξηιακβάλεη απνκεηώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ θαζπζηέξεζε. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο απνκεηώζεηο είλαη ν βαζκόο θαζπζηέξεζεο πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν 

θαη νη ηηκέο έληαζεο ηεο ερώο ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ αθξναηή. 

                                                 
5
 Οη ζπλαξηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζύζηαζε ηεο ITU γηα ην E-model[17]. Ο πίλαθαο 8 παξαζέηεη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο. 
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  Η        είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ (Ie, Bpl, Ppl)
6
. Η        αληηζηνηρεί ζηνλ παξάγνληα 

εμαζζέληζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο απνκεηώζεηο πνπ 

πξνθαινύληαη από ηελ παξακόξθσζε. Οη θύξηεο παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ        

είλαη ν θσδηθνπνηεηήο ζπκπίεζεο θσλήο θαη ε ηπραία θαηαλνκή ησλ απσιεηώλ παθέησλ. Οη 

ηηκέο γηα ηηο κεηαβιεηέο (Ie, Bpl) θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ θσδηθνπνηεηή από ηελ ζύζηαζε 

ηεο ITU G.113[18]. 

Ο “ ” είλαη ν παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο (Advantage Factor), ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεύεη ηελ αλνρή ηνπ ρξήζηε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θσλήο. Απηόο ν 

παξάγνληαο επηηξέπεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ιακβάλεη ππόςε ην γεγνλόο όηη νη ρξήζηεο 

ελδέρεηαη λα δέρνληαη θάπνηα κείσζε ηεο πνηόηεηαο γηα ην πιενλέθηεκα ηεο πξόζβαζεο. Η 

ηηκή ηνπ “ ” δηέπεηαη από ηε δηεπαθή επηθνηλσλίαο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Ο παξάγνληαο 

πιενλεθηήκαηνο απνδεκηώλεη ηελ ηηκή R γηα ηηο κεηώζεηο πνπ δέρεηαη από ηηο   ,    θαη        , 

δελ έρεη όκσο ηε δπλαηόηεηα λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο   . Οη πξνζσξηλέο κέγηζηεο ηηκέο πνπ 

ιακβάλεη ν παξάγνληαο “ ” αλάινγα κε ηελ επηθνηλσλία είλαη: 

 πκβαηηθά (κε θαιώδην) : 0. 

 Κηλεηηθόηεηα από θπςεινεηδή δίθηπα ζε θηήξην : 5. 

 Κηλεηηθόηεηα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή κεηαθίλεζε κε έλα όρεκα : 10. 

 Πξόζβαζε ζε δπζπξόζηηεο πεξηνρέο, π.ρ. κέζσ πνιιαπιώλ αλαπεδήζεσλ 

δνξπθνξηθώλ ζπλδέζεσλ : 20. 

ηνλ πίλαθα 8 παξαηεξνύκε όιεο ηηο παξακέηξνπο, κε ηηο ηηκέο θαη ηα επηηξεπόκελα 

εύξε ηηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο R. 

πκβνιηζκόο 

Παξακέηξνπ 

Όλνκα Παξακέηξνπ Πξνεπηιεγκέλε 

Σηκή 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Δπηηξεπόκελν 

Δύξνο Σηκήο 

SLR Send loudness rating +8 dB 0 έσο 18 

RLR Receive loudness rating +2 dB -5 έσο 14 

STMR Sidetone masking rating 15 dB 10 έσο 20 

LSTR Listener sidetone rating 18 dB 13 έσο 23 

Ds D-Value of telephone, 

send side 

3 - -3 έσο 3 

Dr D-Value of telephone, 

receive side 

3 - -3 έσο 3 

TELR Talker echo loudness 

rating 

65 dB 5 έσο 65 

WEPL Weighted echo path loss 110 dB 5 έσο 110 

T Mean one-way delay of 

the echo path 

0 ms 0 έσο 500 

Tr Round-trip delay in a 4-

wire loop 

0 ms 0 έσο 1000 

Ta Absolute delay in echo- 0 ms 0 έσο 500 

                                                 
6
 Οη ζπλαξηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζύζηαζε ηεο ITU γηα ην E-model[17]. Ο πίλαθαο 8 παξαζέηεη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο. 
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free connections 

sT Delay sensitivity 1 - 0.4 έσο 1 

mT Minimum perceivable 

delay 

100 ms 20 έσο 150 

qdu Number of quantization 

distortion units 

1 - 1 έσο 14 

Ie Equipment impairment 

factor 

0 - 0 έσο 40 

Bpl Packet-loss robustness 

factor 

4.3 - 4.3 έσο 40 

Ppl Random packet-loss 

probability 

0 % 0 έσο 20 

BurstR Burst ratio 1 - 1 έσο 8 

Nc Circuit noise referred to 0 

dBr-point 

-70 dBm0p -80 έσο -40 

Nfor Noise floor at the receive 

side 

-64 dBmp -64 

Ps Room noise at the send 

side 

35 dB(A) 35 έσο 85 

Pr Room noise at the receive 

side 

35 dB(A) 35 έσο 85 

A Advantage factor 0 - 0 έσο 20 
 

Πίλαθαο 8: Πίλαθαο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ ηηκώλ ηνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ R. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

παξακέηξνπο θαη ηηο ηηκέο ηνπο ζηε ζύζηαζε G.107 ηεο ITU[17]. 

 

 Όπσο αλαθέξακε ζηελ ελόηεηα 4.2, νη επηζηήκνλεο βαζίζηεθαλ ζην E-model γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ ηνπ πξνηεηλόκελνπ κεραληζκνύ ηνπο. Δηδηθόηεξα, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηηκή R ηνπ E-model θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αληηζηνίρηζε ηεο ηηκήο R ζηελ 

θιίκαθα MOS, γηα λα επηιέμνπλ ηηκέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη λα ππνινγίζνπλ ηελ 

επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε(   
 ). Αξρηθά, δηεμήγαγαλ δνθηκέο ζην E-model ρξεζηκνπνηώληαο 

δηάθνξεο ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ ζηνπο θσδηθνπνηεηέο G.711 θαη G.729. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο R είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί ην εξγαιείν ππνινγηζκνύ ηεο 

ηηκήο R[38] θαη νη ζπζηάζεηο ηεο ITU[17,18] γηα ην E-model θαη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

αλάινγα κε ηνλ θσδηθνπνηεηή. Με ηνλ ηξόπν απηό, πξνθύπηεη ην ζρήκα 25 πνπ παξνπζηάδεη 

ηηο απνδόζεηο ησλ δύν θσδηθνπνηεηώλ ζε δηάθνξεο ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 7 κε ηα εύξε ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πιαηζίνπ. Σειηθά, βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ E-model γηα ηελ ηηκή MOS θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

γηα ηνπο θσδηθνπνηεηέο ππό πνηθίιεο ζπλζήθεο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ, 

νξίδνληαη νη πίλαθεο CPTs ηεο επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε(   
 ) θαη ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ 

απνδνρήο(   
  7.  

 ηελ παξαθάησ ζρήκα 27 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

ηηκώλ R θαη MOS κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο R[38] θαη ηηο ζπζηάζεηο 

                                                 
7
 Γηα ηελ ηερλνινγηθή απνδνρή ηνπ ρξήζηε(   

   ιακβάλεηαη ππόςε ζηε ζπλέρεηα θαη ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 

(βι. ελόηεηα 4.2). 
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ηεο ITU[17,18]. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο R είλαη G.729 γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή, 5% γηα 

ηελ απώιεηα παθέησλ θαη 200ms γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ρξήζηε. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

Ie θαη Bpl πξνέξρνληαη από ηε ζύζηαζε [18] γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή G.729 θαη γηα απώιεηα 

παθέησλ 5%. Παξαηεξνύκε όηη ε ηηκή R είλαη ίζε κε 57.3 θαη ν δείθηεο MOS έρεη ηηκή 2.96, ε 

νπνία ζπκπίπηεη κε ην ζρήκα 25.  

 

Σρήκα 27: Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο R θαη ηνπ MOS ηνπ ρξήζηε από ην E-model. 

 

4.4.  Πεηξάκαηα ζηελ πιαηθόξκα GeNIe γηα ηελ εθηίκεζε ηεο QoE ζε 

δηάθνξεο πεξηπηώζεηο. 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα δηεμάγνπκε πεηξάκαηα ζηελ πιαηθόξκα GeNIe κε δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

παξακέηξσλ. θνπόο καο είλαη λα εμεηάζνπκε δηάθνξεο πεξηπηώζεηο θαη θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα βξίζθεηαη έλαο ρξήζηεο όηαλ πξαγκαηνπνηεί ή δέρεηαη κηα θιήζε ζην 

θηλεηό ηνπ ή όηαλ ρξεζηκνπνηεί κηα VoIP εθαξκνγή. Με ηελ πιαηθόξκα GeNIe θαη ην 

πξνηεηλόκελν κεραληζκό πνπ παξνπζηάζηεθε (ζρήκα 24) ζα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ ηαμηλνκήζνπκε 

ζηελ παξαθάησ δηπνιηθή θιίκαθα γηα λα θαζνξίζνπκε ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ρώξνπ     
 .   

         

Σρήκα 28: Γηπνιηθή θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο QoE[25]. 
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4.4.1. Πεηξάκαηα ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο. 

  

Γηα ηα πξώηα καο πεηξάκαηα δηαιέμακε λα αζρνιεζνύκε κε δύν αθξαίεο πεξηπηώζεηο 

πνηόηεηαο εκπεηξίαο. Οη πεξηπηώζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θαιύηεξεο θαη ηηο ρεηξόηεξεο 

δπλαηέο ζπλζήθεο παξακέηξσλ θαη ηνπνζεζίαο, κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ αληίζηνηρα ε 

κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε δπλαηή ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. Οη αξζξνγξάθνη 

ηνπ [8] αζρνιήζεθαλ επίζεο κε απηέο ηηο δύν πεξηπηώζεηο ώζηε λα απνδείμνπλ αξρηθά ηελ 

νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 Αξρηθά, ζα μεθηλήζνπκε κε ην 1
ν
 πείξακα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαιύηεξεο δπλαηέο 

ζπλζήθεο παξακέηξσλ θαη ηνπνζεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο 

απώιεηαο παθέησλ ζα ηεζνύλ ζην πξώην πεδίν ηνπ εύξνπο ησλ ηηκώλ ηνπο (πίλαθαο 7). 

Γειαδή, ε απώιεηα παθέησλ ζα είλαη κηθξή κε εύξνο ηηκώλ (0%-5%) ή αιιηώο packetloss = 

“good” θαη ε θαζπζηέξεζε επίζεο κηθξή κε εύξνο ηηκώλ (0ms-150ms) ή αιιηώο delay = 

“good”. Η ηνπνζεζία πνπ ζα ζέζνπκε είλαη θπζηθά ν ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ(home), θαζώο 

ζεσξείηαη όηη είλαη ν ρώξνο πνπ ν θάζε ρξήζηεο ληώζεη πην άλεηα ηελ ώξα κηαο θιήζεο. Όζνλ 

αθνξά ηνλ θσδηθνπνηεηή, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν G.711 δηόηη απηόο ν θσδηθνπνηεηήο έρεη ηηο 

θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απώιεηα παθέησλ θαη ε θαζπζηέξεζε βξίζθνληαη 

ζε κηθξά επίπεδα (ζρήκα 25). Όιεο νη ηηκέο παξακέηξσλ έρνπλ απόιπηε πηζαλόηεηα  ίζε κε 1 

γηα λα βξίζθνληαη πάληα ζην ίδην εύξνο ηηκώλ. 

 

Σρήκα 29: 1ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe.  
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 ην ζρήκα 29 παξαηεξνύκε ηελ εθηέιεζε ηνπ  πεηξάκαηνο ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

Θέηνληαο ζηνπο θόκβνπο ηπραίσλ απνηειεζκάησλ ησλ παξακέηξσλ ηηο ηηκέο ηνπ 1
νπ

 

πεηξάκαηνο κε πηζαλόηεηα = 1, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ζηνπο θόκβνπο ησλ θαηαζηάζεσλ 

πιαηζίνπ    
  θαη    

  κέζσ ησλ CPTs. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή ηνπ θόκβνπ    
  νξίδεηαη 

σο “excellent” κε πηζαλόηεηα 0.9 θαη “very good” κε πηζαλόηεηα 0.1. Απηό ζεκαίλεη όηη ην 

90% ησλ ρξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κία θιήζε θάησ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ 

δηθηύνπ(delay = “good”, packetloss = “good”, bandwidth = “G.711”) ζα είλαη πιήξσο 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ζα βαζκνινγήζνπλ ηελ θιήζε ηνπο κε “excellent”, ελώ ην ππόινηπν 10% 

ζα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη ζα βαζκνινγήζνπλ ηελ θιήζε κε “very good”. 

Αληηζηνίρσο, ζηνλ θόκβν    
  ε ηερλνινγηθή απνδνρή ησλ ρξεζηώλ ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν 

“excellent” κε πνζνζηό 90% θαη ζην πεδίν “very good” κε 10%. Ο ιόγνο είλαη όηη ε 

ηνπνζεζία, πνπ επηδξά ζηελ ηηκή ηεο ηερλνινγηθήο απνδνρήο, είλαη ην ζπίηη ηνπ ρξήζηε θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή δελ επεξεάδεη ηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή 

ππόζεζε ησλ αξζξνγξάθσλ.  

 ηε ζπλέρεηα, ζα ππνινγηζηνύλ νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ησλ δύν θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ 

   
  θαη    

  ζηνπο θόκβνπο ρξεζηκόηεηαο. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κε ηελ εμίζσζε 4, κε ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη ηα ίδηα θαη γηα ηηο δύν θαηαζηάζεηο       
         

    .    

 .   .    .   . Έπεηηα, κε ηελ εμίζσζε 5 ζα ππνινγηζηεί ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο 

ζπλνιηθήο QoE, κε ην απνηέιεζκα λα είλαη           .   .     .   .     .    

θαζώο ηα βάξε ησλ ηηκώλ ησλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ νξίδνληαη ηζόπνζα κε ηηκή 0.5. Σειηθά, 

ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE ζα αληηζηνηρεζεί πάλσ ζηελ δηπνιηθή θιίκαθα ηνπ 

ζρήκαηνο 28 θαη έηζη ζπκπεξαίλεηαη όηη ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  είλαη 

“excellent”. Απηό ην απνηέιεζκα είλαη ινγηθό θαζώο νη παξάκεηξνη ηνπ πεηξάκαηνο 1 

νξίζηεθαλ ζηηο θαιύηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο. 

 Σν 2
ν
 πείξακα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε αληηζηνηρεί ζηηο ρεηξόηεξεο δπλαηέο 

ζπλζήθεο παξακέηξσλ θαη ηνπνζεζίαο. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαη  

ηελ απώιεηα παθέησλ νξίδνληαη ζην ηξίην πεδίν ηνπ εύξνπο ηηκώλ ηνπο θαη ε ηνπνζεζία ζηε 

ζηάζε ηνπ ηξακ. Οπόηε νη ηηκέο ηίζεληαη σο εμήο: κεγάιε απώιεηα παθέησλ (7%-10%) ή 

αιιηώο packetloss = “poor”, κεγάιε θαζπζηέξεζε (>300ms) ή delay = “poor” θαη location = 

“tramstop”. Ο θσδηθνπνηεηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν G.711, θαζώο ζύκθσλα κε ην 

ζρήκα 25 ζπκπεξηθέξεηαη ρεηξόηεξα ζε κεγάια επίπεδα θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ. 

Όιεο νη ηηκέο παξακέηξσλ έρνπλ απόιπηε πηζαλόηεηα = 1 γηα λα βξίζθνληαη πάληα ζην ίδην 

εύξνο ηηκώλ. 

 ην ζρήκα 30 παξαηεξνύκε ηελ εθηέιεζε ηνπ 2
νπ

 πεηξάκαηνο ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

Οη ηηκέο ζηνπο θόκβνπο ησλ θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ    
  θαη    

  νξίδνληαη “poor” κε 

πηζαλόηεηα 1 από ηελ πιαηθόξκα GeNIe σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλεπάγνληαη 

απεπζείαο από ηηο παξαηεξήζεηο. Με απιά ιόγηα, απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θαλέλα άιιν απνηέιεζκα ζηνπο θόκβνπο    
  θαη    

  όηαλ ζέηνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο 

παξακέηξσλ ζηνπο θόκβνπο ησλ παξακέηξσλ. Γειαδή, όινη νη ρξήζηεο θάησ από απηέο ηηο 

ζπλζήθεο δηθηύνπ θαη ηνπνζεζίαο ζα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηελ θιήζε κε 

“poor” θαη ην ίδην ζα ηζρύζεη θαη γηα ηελ ηερλνινγηθή ηνπο απνδνρή, θαζώο ε ηνπνζεζία είλαη 

ε ζηάζε ηνπ ηξακ. 
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 Καηόπηλ, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ησλ δύν θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ    
  θαη 

   
  ζηνπο θόκβνπο ρξεζηκόηεηαο. Σν απνηέιεζκα θαη ζηνπο 2 θόκβνπο είλαη       

   

      
        , παξνκνίσο ην απνηέιεζκα ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE 

είλαη           .     .     . πλεπώο, κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ζηελ δηπνιηθή 

θιίκαθα ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  είλαη “poor” θαη απηό θπζηθά νθείιεηαη ζηηο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεηξάκαηνο 2 πνπ νξίζηεθαλ κε βάζε ηηο ρεηξόηεξεο δπλαηέο 

ζπλζήθεο.   

 

Σρήκα 30: 2ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

4.4.2. Πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο 

παθέησλ 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα ηα πεηξάκαηα καο βαζίδνληαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηνπνζεζία θαη ν 

θσδηθνπνηεηήο παξακέλνπλ ζηαζεξά, ελώ νη ηηκέο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο 

παθέησλ κεηαβάιινληαη. Σα πεηξάκαηα απηά καο βνεζνύλ λα δηαπηζηώζνπκε επθνιόηεξα ηελ 

επίδξαζε ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ ζηελ ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο 

ελόο ρξήζηε. Ο θσδηθνπνηεηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα επόκελα πεηξάκαηα είλαη ν G.729 

θαη ν ρξήζηεο ζα βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. 
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 ην 3
ν
 πείξακα ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία έλαο ρξήζηεο ραιαξώλεη 

ζηνλ ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη δέρεηαη κηα θιήζε. Ο θηλεηόο θόκβνο ππνινγίδεη ηηο 

παξαηεξνύκελεο QoS ζρεηηθέο παξακέηξνπο ζην δηάζηεκα ηεο θιήζεο. Η απώιεηα παθέησλ 

παξαηεξήζεθε ζε κεζαία επίπεδα θαη ε θαζπζηέξεζε επίζεο ζε κεζαία επίπεδα κε πηζαλόηεηα 

1. Με βάζε ηελ απόδνζε ηνπ θσδηθνπνηεηή G.729 ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο γίλεηαη ν 

ππνινγηζκόο ηεο    
  θαη ηεο    

 . ην ζρήκα 31 παξαηεξνύκε ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο 

ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ζα αμηνινγήζνπλ ηελ θιήζε ηνπο σο 

“ηθαλνπνηεηηθή” κε πνζνζηό 50%, ελώ ην ππόινηπν 50% ζα αμηνινγήζεη ηελ θιήζε είηε σο 

“πνιύ ηθαλνπνηεηηθή” είηε σο “κέηξηα”. Η ηερλνινγηθή απνδνρή ζα βξίζθεηαη ζηα ίδηα 

πνζνζηά θαζώο ν ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Οη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο 

ησλ 2 θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ ππνινγίδνληαη κε ην απνηέιεζκα λα είλαη 0.5 γηα ηελ θάζε 

θαηάζηαζε. Σν ίδην απνηέιεζκα πξνθύπηεη θπζηθά θαη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο 

ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE. Σειηθά, κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή θιίκαθα ε 

ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν “good”. 

 

 

Σρήκα 31: 3ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 
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 ην 4
ν
 πείξακα εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο επηθνηλσλεί κε έλαλ 

άιινλ όηαλ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη νη παξαηεξνύκελεο QoS παξακέηξνπο ηεο 

απώιεηα παθέησλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη ζε κεγάια επίπεδα κε πηζαλόηεηα 1. Με βάζε 

ηελ απόδνζε ηνπ θσδηθνπνηεηή G.729 ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηεο    
  

θαη ηεο    
 . Η εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ πιαηθόξκα GeNIe παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 

32. Σα απνηειέζκαηα από ηελ αμηνιόγεζε ησλ ρξεζηώλ ζα εκθαλίζνπλ κηα ηεξάζηηα 

πιεηνςεθία κε πνζνζηό 96% λα αμηνινγεί ηελ θιήζε σο “θαθή” ελώ ην ππόινηπν 4% 

αμηνινγεί ηελ θιήζε είηε σο “κέηξηα”. Η ηερλνινγηθή απνδνρή ζα βξίζθεηαη ζηα ίδηα πνζνζηά 

θαζώο ν ρώξνο ηνπ ζπηηηνύ δελ επεξεάδεη ηελ απνδνρή ησλ ρξεζηώλ. Οη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο 

ησλ 2 θαηαζηάζεσλ πιαηζίνπ ππνινγίδνληαη κε ην απνηέιεζκα λα είλαη 0.01 γηα ηελ θάζε 

θαηάζηαζε. Σν ίδην απνηέιεζκα (0.01) πξνθύπηεη θπζηθά θαη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο 

ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE, θαζώο ηα βάξε θαηαλέκνληαη ηζόπνζα. Σειηθά, κεηά ηελ 

αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή θιίκαθα ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  ζα βξίζθεηαη ζην 

πεδίν “poor ”. 

 

 

Σρήκα 32: 4ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 Από ηα πεηξάκαηα 3 θαη 4 ζπκπεξαίλνπκε όηη ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε, ε 

ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή θαη ε ζπλνιηθή ηνπ εκπεηξία επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηελ 
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αύμεζε ηεο θαζπζηέξεζε θαη ηεο απώιεηα παθέησλ ηνπ δηθηύνπ. ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θσδηθνπνηεηήο G.729, ν νπνίνο ζπκπεξηθέξεηαη θαιύηεξα ζε ζπλζήθεο 

όπνπ ε θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέησλ είλαη ζε κεζαία ή κεγάια επίπεδα από ηνλ G.711. 

Παξ‟ όια απηά, παξαηεξνύκε όηη ν θσδηθνπνηεηήο G.729 δελ είλαη αξθεηόο γηα λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη όηη ε ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ 

βξίζθεηαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα ζην πείξακα 4 κε ηηκή 0.01 θαη ζε κεζαία επίπεδα ζην 

πείξακα 3 κε ηηκή 0.5. 

    

4.4.3. Πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο 

 

Σα πεηξάκαηά καο ζε απηή ηελ ελόηεηα ζα επηθεληξσζνύλ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ν 

θσδηθνπνηεηήο, ε θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέησλ παξακέλνπλ ζηαζεξά, ελώ ε 

ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε αιιάδεη ζε θάζε πείξακα. ε απηά ηα πεηξάκαηα είλαη δπλαηόλ λα 

εληνπίζνπκε επθνιόηεξα ηελ επίδξαζε ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ ηειηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ελόο 

ρξήζηε. Όπσο έρεη γίλεη ήδε γλσζηό ζηελ ελόηεηα 4.2, ζηα πεηξάκαηα έλαο ρξήζηεο ζεσξείηαη 

όηη είλαη πην άλεηνο ζην ζπίηη, παξά κέζα ζε έλα γξαθείν ή ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ, ιόγσ ηνπ 

ζηξεο ηελ ώξα εξγαζίαο ή ησλ εμσηεξηθώλ ζνξύβσλ αληίζηνηρα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη 

θνξείο ηειεπηθνηλσληώλ κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα GPS ζην θηλεηό ηνπο 

ηειέθσλν γηα λα θαζνξίζνπλ πην ξεαιηζηηθά ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπο. 

Σν 5
ν
 πείξακα πξαγκαηεύεηαη ηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κηα 

VoIP εθαξκνγή ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. Ο θηλεηόο θόκβνο παξαηεξεί κηθξή θαζπζηέξεζε 

θαη απώιεηα παθέησλ κε πηζαλόηεηα 1, ελώ ν θσδηθνπνηεηήο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη ν G.729. ην ζρήκα 33 παξαηεξνύκε ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο 5 ζηελ πιαηθόξκα 

GeNIe, κε ηνπο ρξήζηεο λα αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο θιήζεο ηνπο σο “excellent” κε 

πνζνζηό 60% θαη “very good” κε πνζνζηό 40%. Η ηερλνινγηθή απνδνρή ησλ ρξεζηώλ δελ ζα 

δερηεί θάπνηα επίδξαζε θαζώο νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνύλ ηελ θιήζε από ην ζπίηη ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ρξεζηκόηεηαο γηα ηελ    
  θαη ηελ    

 , κε ην 

απνηέιεζκα λα είλαη 0.9. Η ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηώλ ζα είλαη επίζεο 0.9 θαη κεηά ηελ αληηζηνίρηζε πάλσ ζηε δηπνιηθή θιίκαθα, ε 

πνηόηεηα εκπεηξίαο ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν “excellent”. 

Αλ ζπγθξίλνπκε ην πείξακα 5 κε ην πείξακα 1 παξαηεξνύκε όηη ε κόλε αιιαγή ζηηο 

παξακέηξνπο QoS είλαη απηή ηνπ θσδηθνπνηεηή, θαζώο ζην πείξακα 1 ρξεζηκνπνηείηαη ν 

G.711 ελώ ζην πείξακα 5 ν G.729. Δληνύηνηο, ππάξρεη κηα αξθεηά εκθαλήο δηαθνξά ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη ζηελ ζπλνιηθή ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. 

Απηό νθείιεηαη θπζηθά ζην όηη ν θσδηθνπνηεηήο G.729 ζπκπεξηθέξεηαη ρεηξόηεξα από ηνλ 

θσδηθνπνηεηή G.711 ζε θαηαζηάζεηο όπνπ ε θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέησλ είλαη 

ρακειέο. 
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Σρήκα 33: 5ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

  

 ην 6
ν
 πείξακα εμεηάδεηαη ε ίδηα πεξίπησζε κε ην πείξακα 5, δειαδή έλαο ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα VoIP εθαξκνγή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θιήζε, όκσο απηή ηελ θνξά 

βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ. Ο θηλεηόο θόκβνο παξαηεξεί κηθξή θαζπζηέξεζε θαη 

απώιεηα παθέησλ κε πηζαλόηεηα 1, ελώ ν θσδηθνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν G.729. 

Όπσο θαη ζην πείξακα 5, ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε αμηνινγείηαη κε πνζνζηό 60% σο 

“excellent” θαη πνζνζηό 40% σο “very good”, θαζώο νη QoS παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

   
  παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε ην πείξακα 5. Αληίζεηα, ε ηερλνινγηθή απνδνρή ηνπ ρξήζηε ζα 

παξνπζηάζεη κείσζε ζε ζρέζε κε ην πείξακα 5, αθνύ ν ρώξνο ηνπ γξαθείνπ από ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή. Απηό ζπκβαίλεη 

ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζε όηη έλαο ρξήζηεο ζα ληώζεη πην άλεηα ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ όηαλ 

ραιαξώλεη παξά ζην γξαθείνπ ηνπ, ιόγσ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζηξεο. ην 

ζρήκα 34 γίλεηαη εκθαλήο απηή ε κείσζε ηεο ηερλνινγηθήο απνδνρήο ησλ ρξεζηώλ ιόγσ ηεο 

ηνπνζεζίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 55% ησλ ρξεζηώλ ζα 

θαηαιήμνπλ ζην πεδίν “very good”, ην 35% ησλ ρξεζηώλ ζην πεδίν “good” θαη έλα 10% ζην 

πεδίν “excellent”. Σειηθά, ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ηερλνινγηθήο απνδνρήο ππνινγίδεηαη σο 
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0.6875 θαη ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE σο 0.79375. Απηό ζεκαίλεη  όηη κεηά ηελ 

αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή θιίκαθα ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν 

“very good”. 

 

Σρήκα 34: 6ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 Σν 7
ν
 πείξακα αλαπηύζζεη ηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο δέρεηαη κία θιήζε ζην 

θηλεηό ηνπ κέζσ κηαο εθαξκνγήο VoIP ηελ ώξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζηάζε ηνπ ηξακ. Οη ηηκέο 

ησλ QoS παξακέηξσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηελ απώιεηα παθέησλ 

είλαη ε ίδηα κε ηα πεηξάκαηα 5,6. Σν ίδην ηζρύεη γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή G.729 αιιά θαη γηα ηηο 

πηζαλόηεηεο ησλ ηηκώλ. Η επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε αμηνινγείηαη κε πνζνζηό 60% σο 

“excellent” θαη πνζνζηό 40% σο “very good”, όκσο ζηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή 

παξαηεξείηαη αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε ζε ζρέζε κε ην πείξακα 6. Ο ιόγνο θπζηθά έγθεηηαη 

ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε, πνπ είλαη ε ζηάζε ηνπ ηξακ, θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ ρξήζηε 

ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζε όηη έλαο ρξήζηεο ζα είλαη πην άλεηνο ζπίηη ηνπ παξά ζε έλαλ 

εμσηεξηθό ρώξν όπνπ ππάξρνπλ εμσηεξηθνί ζόξπβνη θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ηνλ 

επεξεάδνπλ. Σν ζρήκα 35 παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα όπνπ παξαηεξνύκε γηα ηελ 

ηερλνινγηθή απνδνρή ησλ ρξεζηώλ όηη κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ζα βξίζθεηαη ζην 
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πεδίν “very good”, ελώ ζην πεδίν “good” ζα θαηαλέκεηαη έλα πνζνζηό ίζν κε 50% θαη ζην 

πεδίν “fair” έλα πνζνζηό 40%. Σέινο, ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ηερλνινγηθήο απνδνρήο ζα 

είλαη ίζε κε 0.4 θαη ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο QoE ίζε κε 0.65, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πεδίν “very good” ηεο δηπνιηθήο θιίκαθαο. 

 

Σρήκα 35: 7ν  Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 ύκθσλα, ινηπόλ, κε ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα είλαη δπλαηόλ ν θαζέλαο λα ζπκπεξάλεη 

ηελ ζεκαληηθόηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ρξήζηε ζηελ ζπλνιηθή ηνπ πνηόηεηα εκπεηξίαο. 

Παξαηεξνύκε από ηα πεηξάκαηα όηη κε ηελ αιιαγή ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε ππήξρε κεγάιε 

κείσζε ζηελ ζπλνιηθή ηνπ πνηόηεηα εκπεηξίαο, κνινλόηη νη ππόινηπεο παξάκεηξνη παξέκελαλ 

ζηαζεξέο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ δηθηύνπ ήηαλ εμαηξεηηθέο. Η ηνπνζεζία απνηειεί έλαλ εμσηεξηθό 

παξάγνληα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ρξήζηε πνπ δελ είλαη εθηθηό λα επεξεαζηεί από ηνπο θνξείο 

ηειεπηθνηλσληώλ άκεζα. Παξ‟ όια απηά, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ζηνπο θνξείο λα 

γλσξίδνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε γηα λα κεηξήζνπλ κε αθξίβεηα θαη λα θαηαλνήζνπλ 

θαιύηεξα ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ ζα έρεη εθείλε ηελ ζηηγκή. Απηό, θπζηθά, γίλεηαη εθηθηό 

από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη αηζζεηήξεο GPS ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ησλ ρξεζηώλ. 
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4.4.4. Πεηξάκαηα κε δηαθνξεηηθέο πηζαλόηεηεο ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ 

 

πλερίδνληαο ηα πεηξάκαηα καο, ζε απηή ηελ ελόηεηα, ζα αζρνιεζνύκε κε πεξηπηώζεηο όπνπ νη 

πηζαλόηεηεο ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ είλαη δηαθνξεηηθέο ηνπ 1. Πην αλαιπηηθά, ζηα 

πξνεγνύκελα πεηξάκαηα καο όιεο νη πηζαλόηεηεο ηηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ίζεο κε 1. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην πείξακα 3 νη πηζαλόηεηεο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ 

λα είλαη ίζεο κε “fair” ήηαλ 100% ή αιιηώο ίζεο κε 1. Αλαθνξηθά κε ηνλ θσδηθνπνηεηή θαη ηελ 

ηνπνζεζία, νη πηζαλόηεηεο ησλ ηηκώλ ήηαλ εμίζνπ ίζεο κε 1 γηα ηνλ θσδηθνπνηεηή G.729 θαη 

ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζπηηηνύ αληίζηνηρα. 

 Φπζηθά, ν ιόγνο γηα λα αζρνιεζνύκε κε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ είλαη ηπραίνο, 

θαζώο ζε έλα ξεαιηζηηθό πεξηβάιινλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ δύλαηαη λα κεηαβιεζνύλ ζε 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Αξρηθά, εμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ θσδηθνπνηεηή, ζεσξνύκε όηη απηέο νη ηηκέο είλαη δύζθνιν 

λα κεηαβιεζνύλ ζην κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κηαο επηθνηλσλίαο. Η αιιαγή ηνπ θσδηθνπνηεηή 

ελ ώξα επηθνηλσλίαο, είλαη έλα ζελάξην πνπ δελ ζπλαληάηαη θαη δελ παξνπζηάδεη πνιιέο 

πηζαλόηεηεο ζην λα ζπκβεί ξεαιηζηηθά. Αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί, νη νπνίεο επηδεηθλύνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε κηα αιιαγή ηνπ θσδηθνπνηεηή κε 

ην πέξαο θάπνηνλ εκεξώλ[28], όηαλ όκσο ε πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεη ήδε 

θακπή ή ζηαζηκόηεηα ζε ρακειά επίπεδα. Όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία, ε θαηάζηαζε είλαη πην 

πεξίπινθε, θαζώο ην ελδερόκελν αιιαγήο ηεο ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα κηαο επηθνηλσλίαο 

είλαη πηζαλό. ηα πεηξάκαηα καο, δελ ζα ιάβνπκε ππόςε ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθήο 

κεηαβνιήο ηεο ηνπνζεζίαο, δειαδή όηαλ έλαο ρξήζηεο κεηαβαίλεη από ηνλ ρώξν ηνπ ζπηηηνύ 

ηνπ ζην γξαθείν ηεο εξγαζίαο ή ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ θαη αληίζηξνθα. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη 

ηηκέο ησλ πηζαλνηήησλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ θσδηθνπνηεηή θαζνξίδνληαη 

ζηαζεξέο θαη ίζεο κε ηελ κνλάδα. Παξ‟ όια απηά, ε κηθξή κεηαβνιή ηεο ηνπνζεζίαο, ιόγσ 

κεηαθίλεζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ ίδην ρώξν όπνπ μεθίλεζε ε επηθνηλσλία, ιακβάλεηαη ππόςε 

παξαθάησ γηα ηε κεηαβνιή ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θιήζεο.  

 Αληίζεηα, νη ηηκέο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

πηζαλόηεηα κεηαβνιήο ζην δηάζηεκα κηαο επηθνηλσλίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη δπλαηόλ 

κία επηθνηλσλία κέζσ VoIP εθαξκνγήο λα μεθίλεζε κε κηθξή θαζπζηέξεζε θαη απώιεηα 

παθέησλ, όκσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λα παξαηεξήζεθε κηα αύμεζε ζε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο. Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηελ αύμεζε ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ 

είλαη ε ζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ, εηδηθά ζηνπο θηλεηνύο θόκβνπο ή ζε δξνκνινγεηέο πνπ 

εμππεξεηνύλ πνιιέο ζπζθεπέο. Δπηπξόζζεηα, ελδέρεηαη λα ππάξμεη εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο 

ιόγσ ηνίρσλ ή άιισλ επίπισλ θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε ζε δηάθνξα δσκάηηα ηνπ 

ζπηηηνύ ή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ. Η κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε ηελ ώξα επηθνηλσλίαο ζε έλα 

ρώξν κε πνιιαπινύο δξνκνινγεηέο, ζεκείσλ πξνζβάζεσο(Access Points) ή άιισλ ζπζθεπώλ 

επέθηαζεο ζήκαηνο(Wi-Fi Extenders/Repeaters), δύλαηαη λα πξνθαιέζεη αύμεζε ζηελ 

απώιεηα παθέησλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ινηπόλ, ζεσξνύκε πνιύ 

πηζαλό ην ελδερόκελν ε θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέησλ ζηελ επηθνηλσλία λα δηαθέξεη 

από ρξήζηε ζε ρξήζηε θαη λα κπνξεί κεηαβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο. ην πιαίζην απηό, ζηα 



77 

 

επόκελα πεηξάκαηα καο ζα κειεηήζνπκε πεξηπηώζεηο όπνπ νη πηζαλόηεηεο ηνπ εύξνπο ηηκώλ 

ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ δελ ζα είλαη πάληα ζην ίδην πεδίν θαη ίζεο κε ηελ 

κνλάδα. 

 Σν πξώην πείξακα κε δηαθνξεηηθέο πηζαλόηεηεο ζην νπνίν ζα εζηηάζνπκε θαη ζπλνιηθά 

ην πείξακα 8 ηεο εξγαζίαο καο βαζίδεηαη ζηελ εμήο πεξίπησζε: έλαο ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην 

ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ όηαλ δέρεηαη κηα θιήζε ζην θηλεηό ηνπ, ε ηηκή ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ 

παξαηεξήζεθε ήηαλ θαηά 50% κηθξή, ελώ ην ππόινηπν 50% κνηξάζηεθε ηζόπνζα ζηα πεδία 

κεζαίαο θαη κεγάιεο θαζπζηέξεζεο. Η απώιεηα παθέησλ παξαηεξήζεθε ζε κηθξά επίπεδα κε 

πνζνζηό 75%, ελώ ην ππόινηπν 25% ήηαλ ζε κεζαία επίπεδα. Ο θσδηθνπνηεηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν G.729. Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο, ην ζρήκα 36 

εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα καο γηα ην πείξακα 8 από ηελ πιαηθόξκα GeNIe. Με ηελ πξώηε 

καηηά ζην ζρήκα, απηό πνπ δηαπηζηώλνπκε είλαη όηη ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε 

ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή έρεη θαηαλεκεζεί ζε όια ηα επίπεδα, δειαδή από “excellent” έσο θαη 

“poor”. Ο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο ζα ππάξμνπλ 

δηαθπκάλζεηο ζρεηηθά κε ηηο QoS ζπλζήθεο παξακέηξσλ πνπ ζα παξαηεξεζνύλ από ηνλ θηλεηό 

θόκβν. Πην αλαιπηηθά, θάπνηα ζηηγκή ζα παξαηεξεζεί θαζπζηέξεζε θαη απώιεηα παθέησλ ζε 

κηθξά επίπεδα θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ε 

ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή ζα αμηνινγεζεί είηε σο “excellent” είηε σο “very good”. ε αληίζεζε 

κία άιιε ζηηγκή, ζα παξαηεξεζεί κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη κέηξηα απώιεηα παθέησλ, νπόηε ζα 

αμηνινγεζεί ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε ηελ ώξα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ηερλνινγηθή ηνπ 

απνδνρή είηε σο “fair” είηε σο “poor”. 

 

Σρήκα 36: 8ν  Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 
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 Καηόπηλ, γίλνληαη νη ππνινγηζκνί ησλ ηηκώλ ρξεζηκόηεηαο ηεο ηερλνινγηθήο απνδνρήο 

θαη ηεο επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε. Η αλακελόκελε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο επραξίζηεζεο ηνπ 

ρξήζηε ππνινγίδεηαη κε ηηκή 0.619531, ε ίδηα ηηκή ζα ηζρύεη θαη γηα ηελ ηερλνινγηθή απνδνρή 

θαζώο ε ηνπνζεζία ηνπ ζπηηηνύ δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα καο. Σέινο, ε ηηκή 

ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζα είλαη ίζε επίζεο κε 0.619531, ελώ κεηά 

ηελ αληηζηνίρηζε ηεο ζηελ δηπνιηθή θιίκαθα ε πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζα αμηνινγείηαη 

σο “good”. 

 ην πείξακα 9 αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν 

ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί κηα VoIP εθαξκνγή, νη ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο 

παθέησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θσδηθνπνηεηή G.729 παξνπζηάδνληαη ζην 

ζρήκα 37. Όπσο ζην πείξακα 8, γίλεηαη θαη ζε απηό ην πείξακα αληηιεπηή ε θαηαλνκή ησλ 

ηηκώλ ζε όια ηα πεδία ηεο επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ απνδνρήο. 

πγρξόλσο, γίλεηαη θαη ν ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ρξεζηκόηεηαο    
  θαη    

 , κε ην 

απνηέιεζκα λα είλαη ίζν κε 0.3292. Σειηθά, ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο 

ππνινγίδεηαη ίζε κε 0.3292 θαη ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  αληηζηνηρεί ζην πεδίν 

“fair” ηεο δηπνιηθήο θιίκαθαο. 

 

Σρήκα 37:  9ν  Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 
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 Λακβάλνληαο ππόςε ην πείξακα 10, όπνπ έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κηα VoIP 

εθαξκνγή ηελ ώξα πνπ βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν θηλεηόο θόκβνο παξαηεξεί 

ηηο ηηκέο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ ηελ ώξα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ. Ο 

θσδηθνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν G.729 θαη νη ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 38. Η ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε 

ππνινγίδεηαη, από ηελ πιαηθόξκα GeNIe, σο 0.7975, ελώ ε ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή 

ππνινγίδεηαη σο 0.6215. Η κείσζε ηεο ηηκήο πνπ παξαηεξείηαη από ηελ επραξίζηεζε ηνπ 

ρξήζηε ζηελ ηερλνινγηθή απνδνρή νθείιεηαη θπζηθά ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη ην 

γξαθείν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζα 

είλαη ίζε κε 0.7095 θαη ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ζηε 

δηπνιηθή θιίκαθα ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν “very good”. 

 

 

Σρήκα 38: 10ν  Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 Σν 11
ν
 πείξακα πξαγκαηεύεηαη ηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο δέρεηαη κηα θιήζε 

ζην θηλεηό ηνπ ελώ βξίζθεηαη ζηελ ζηάζε ηνπ ηξακ. Οη ηηκέο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο 
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παθέησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ θσδηθνπνηεηή G.711 πξνβάιινληαη ζην ζρήκα 39. 

Αθνύ, γίλεη ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηώλ ζηα πεδία ηηκώλ ηεο επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο απνδνρήο ηνπ, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο    
  θαη    

 . ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζρήκαηνο 39, ε    
  ζα είλαη ίζε κε 

0.312063, ελώ ε    
  ζα είλαη ίζε κε 0.161656 ιόγσ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ρξήζηε, πνπ είλαη ε 

ζηάζε ηνπ ηξακ, ε νπνία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή. Σειηθά, ε ηηκή 

ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη από ηελ πιαηθόξκα GeNIe κε ηηκή 

0.236859 θαη ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο      
 , κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή 

θιίκαθα, εληνπίδεηαη ζην πεδίν “fair”. 

 

Σρήκα 39: 11ν  Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 πλνςίδνληαο, ινηπόλ, ζε απηή ηελ ελόηεηα αζρνιεζήθακε κε πεξηπηώζεηο όπνπ νη 

πηζαλόηεηεο ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ δελ 

εληνπίδνληαη πάληα ζε έλα πεδίν κε ηελ απόιπηε πηζαλόηεηα κνλάδαο, αιιά ελδέρεηαη λα 

βξίζθνληαη ζε πεξηζζόηεξα πεδία. Πεξηπηώζεηο ζαλ απηέο πνπ κειεηήζεθαλ βαζίδνληαη ζε έλα 

πην ξεαιηζηηθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη ηηκέο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο απώιεηαο παθέησλ ηνπ 

ρξήζηε κπνξεί λα αιιάμνπλ θαηά ηελ επηθνηλσλία, γηα απηό ηνλ ιόγν παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. Από ηα απνηειέζκαηα, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε επραξίζηεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε 
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ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή εκθαλίδνπλ κηα κηθξή θακπή όηαλ νη ηηκέο βξίζθνληαη ζε 

πεξηζζόηεξα από έλα πεδίν, ρσξίο όκσο ηα απνηειέζκαηα λα γίλνληαη απαγνξεπηηθά. Απηό 

ηζρύεη, θπζηθά, θαη γηα ηελ ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ πνπ παξνπζηάδεη κία 

κείσζε αιιά ζε απνδεθηά πιαίζηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Σέινο, κπνξνύκε λα 

παξαηεξήζνπκε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θσδηθνπνηεηώλ ζε πεξηπηώζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

πηζαλόηεηεο ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ.   

 

4.5.  Δπέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο κε ηελ παξάκεηξν “Advantage Factor” 

 

Έλα από ηα κεγαιύηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ άξζξσλ [8,25], πνπ έρνπκε θάλεη 

ήδε γλσζηό, είλαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζήο ηεο κε επηπιένλ ππνθεηκεληθέο ή αληηθεηκεληθέο 

παξακέηξνπο. Σα δίθηπα Bayesian είλαη ηθαλά λα πξνζαξκνζηνύλ εύθνια ζε ηέηνηεο αιιαγέο, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια ρακειή 

πνιππινθόηεηα θαη πςειόηεξε αθξίβεηα. ε απηή ηελ ελόηεηα, ινηπόλ, ζα αλαδείμνπκε ηελ 

πξναλαθεξζείζα δπλαηόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο επεθηείλνληαο ηελ, ώζηε λα ιακβάλεη ππόςε 

ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο(Advantage Factor/A) ζηελ επηθνηλσλία. 

 

4.5.1. Ο ξόινο ηνπ Advantage Factor θαη ε πξνζζήθε ηνπ ζην δίθηπν 

Bayesian 

 

Ο παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο “A” εηζήιζε γηα πξώηε θνξά ζην ζρεδηαζκό κεηάδνζεο κέζσ 

ηνπ E-model [17] θαη αληηπξνζσπεύεη έλα “πιενλέθηεκα πξόζβαζεο” ζηηο πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο. Ο παξάγνληαο απηόο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηνπ δηθηύνπ λα ιάβνπλ ππόςε ην γεγνλόο όηη νη ρξήζηεο-πειάηεο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπο ελδέρεηαη λα απνδερζνύλ θάπνηα κείσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο γηα λα 

απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε απηή. Οη πεξηπηώζεηο πνπ νη ρξήζηεο ελδέρεηαη λα δερηνύλ κείσζε 

ηεο πνηόηεηαο αθνξνύλ γηα παξάδεηγκα ζύλδεζε ζε δπζπξόζηηεο πεξηνρέο ή θηλεηηθόηεηα ηελ 

ώξα ηεο επηθνηλσλίαο. Ο παξάγνληαο “A” κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ζε ζπλδπαζκό κε 

όιεο ηηο άιιεο ηηκέο απνκείσζεο θαη σο παξάκεηξνο εηζόδνπ ζην E-model. 

 Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ ηνλίζνπκε όηη νη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν παξάγνληαο “A” 

είλαη πξνζσξηλέο θαη δελ έρνπλ επηβεβαησζεί από ππνθεηκεληθέο έξεπλεο. O παξάγνληαο “Α” 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ηνπ 

ρξήζηε. Σα αλώηεξα όξηα ησλ ηηκώλ πνπ ιακβάλεη ν “A” κε βάζε ηελ θάζε πεξίπησζε 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελόηεηα 4.3, παξ‟ όια απηά ε ρξήζε ηνπ παξάγνληα “A” ζην ζρεδηαζκό 

κεηάδνζεο δηθηύσλ θαη νη επηιεγκέλεο ηηκέο ππόθεηληαη ζηελ απόθαζε ηνπ ζρεδηαζηή. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 9, παξνπζηάδεηαη κία επέθηαζε ηνπ πίλαθα 7 κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο, ησλ ηηκώλ θαη ηνπ εύξνπο ηηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ δηθνύ καο δηθηύνπ. 
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Υαξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ Δύξνο ηηκώλ 

Κσδηθνπνηεηήο ITU-T G.711, ITU-T G.729 

Απώιεηα παθέηνπ (%) 
Μηθξή (0%-5%), Μεζαία (5%-7%), 

Μεγάιε (7%-10%) 

Καζπζηέξεζε (ms) 

Μηθξή (0 ms-150 ms), 

Μεζαία (150 ms-300 ms), 

Μεγάιε (>300 ms) 

Παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο “A” 

Κηλεηηθόηεηα από θπςεινεηδή δίθηπα ζε θηήξην 

(1-5), 

Κηλεηηθόηεηα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή 

κεηαθίλεζε κε έλα όρεκα (5-10), 

Πξόζβαζε ζε δπζπξόζηηε ηνπνζεζία, π.ρ. κέζσ 

πνιιαπιώλ αλαπεδήζεσλ δνξπθνξηθώλ 

ζπλδέζεσλ (10-20) 

Σνπνζεζία πίηη, Γξαθείν, ηάζε Σξακ 
 

Πίλαθαο 9: Δπηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά πιαηζίνπ θαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπο. 

 

 πλερίδνληαο κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ, ν παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο “A” ζα 

πξνζηεζεί ζην πινπνηεκέλν δίθηπν Bayesian σο έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πιαηζίνπ πνπ 

επηδξά ηόζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε όζν θαη ζηελ ηερλνινγηθή ηνπ απνδνρή. ην ζρήκα 

40, παξαηεξνύκε ηνλ παξάγνληα “A” λα απεηθνλίδεηαη ζηελ πιαηθόξκα GeNIe σο έλαο 

θόκβνο ηπραίσλ απνηειεζκάησλ, κε δύν αθκέο λα ηνλ ζπλδένπλ κε ηηο θαηαζηάζεηο πιαηζίνπ 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ απνδνρήο. 

 

Σρήκα 40: Τν λέν δίθηπν Bayesian κε ηελ πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο “A” ζηελ πιαηθόξκα GeNIe γηα 

ηελ κέηξεζε ηεο QoE. 
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4.5.2. Πεηξάκαηα ζηελ πιαηθόξκα GeNIe κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Advantage 

Factor ζην δίθηπν 

 

Έπεηηα από δηάθνξα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηηο 

παξακέηξνπο ηνπ δηθηύνπ, επηιέμακε ηηο παξαθάησ ηξεηο πεξηπηώζεηο πεηξακάησλ γηα λα 

παξνπζηάζνπκε ζηελ εξγαζία καο. ηόρνο καο κε ηελ επηινγή απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ 

πεηξακάησλ είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο ππό 

ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πινπνηεκέλν δίθηπν. Γηα λα θαηαλνήζνπκε 

θαιύηεξα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε απηή ε επηινγή ησλ πεξηπηώζεσλ, ζα πξέπεη λα 

ζθεθηνύκε πνπ έρεη λόεκα λα ιάβνπκε ππόςε ηνλ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο. 

 Αξρηθά, αληηιακβαλόκαζηε όηη ν παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Οη ηξεηο ηνπνζεζίεο κε ηηο νπνίεο αζρνινύκαζηε 

ζην δίθηπν είλαη: ην ζπίηη, ην γξαθείν θαη ε ζηάζε ηνπ ηξακ θαη ε ππόζεζε πνπ ιάβακε ππόςε 

(ελόηεηα 4.2) είλαη όηη έλαο ρξήζηεο είλαη πην ραιαξόο ζην ζπίηη παξά ζην γξαθείν ηνπ ή ζηε 

ζηάζε ηνπ ηξακ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, 

ζεσξνύκε όηη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα έλα “πιενλέθηεκα πξόζβαζεο” αθνύ ν ρώξνο ηνπ 

ζπηηηνύ ηνπ απνηειεί ηνλ ηδαληθό ρώξν γηα ηελ επηθνηλσλία. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ, είλαη πηζαλό λα έρεη αλάγθε γηα έλα 

“πιενλέθηεκα πξόζβαζεο”, θαζώο ζην γξαθείν ν ρξήζηεο δελ έρεη ηελ ίδηα άλεζε κε ηνλ ρώξν 

ηνπ ζπηηηνύ ηνπ θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο θηλεηηθόηεηαο κέζσ 

θηεξίσλ. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο εληνπίδεηαη ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ ελδέρεηαη λα 

ππάξμεη αλάγθε γηα ην πιενλέθηεκα ζηελ πξόζβαζε, είηε ιόγσ θηλεηηθόηεηαο ηνπ είηε ιόγσ 

πξόζβαζεο ζε κία δύζθνιε πεξηνρή πνπ εμππεξεηνύληαη πνιινί ρξήζηεο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε αθόκε κηα θνξά εδώ, όηη ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε είλαη 

δπλαηόλ λα εληνπηζηεί ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο από ην GPS ηεο ζπζθεπήο ηνπ. Αλ θαη ζηελ 

παξνύζα εξγαζία θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηό, απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα ζε όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ έρνπλ απηή ηελ δπλαηόηεηα. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ θαη κε 

ηελ ππόζεζε όηη έλαο ρξήζηεο δελ έρεη αλάγθε ηνλ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο όηαλ ε 

θαζπζηέξεζε θαη ε απώιεηα παθέησλ ηνπ βξίζθεηαη ζε ηδαληθά ή ζρεδόλ ηδαληθά επίπεδα, 

παξνπζηάδνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο πεηξακάησλ. Πηζηεύνπκε όηη κέζα από ηα 

ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα είλαη δπλαηόλ λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ επίδξαζε 

ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο ζην δίθηπν. 

 Σν πξώην πείξακα κε ηελ πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο θαη ζπλνιηθά ην 

πείξακα 12, αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κία VoIP εθαξκνγή 

ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπ (γξαθείν). Ο θηλεηόο θόκβνο παξαηεξεί ηηο 

παξαθάησ ηηκέο γηα ηηο QoS παξακέηξνπο θαη ηνλ θσδηθνπνηεηή G.729. Η θαζπζηέξεζε ηνπ 

ρξήζηε βξίζθεηαη ζε κεζαία επίπεδα κε πηζαλόηεηα 1 θαη ε απώιεηα παθέησλ βξίζθεηαη 

επίζεο ζε κεζαία επίπεδα κε πηζαλόηεηα 1. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο “A” 

ζεσξνύκε όηη ζα βξίζθεηαη ζην επίπεδν θηλεηηθόηεηαο ζε θηήξην, θάηη πνπ είλαη πνιύ ινγηθό 

λα ζπκβεί ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε. ην ζρήκα 41 παξαηεξνύκε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ πιαηθόξκα GeNIe, κε ηηο ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ηεο επραξίζηεζεο ηνπ 
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ρξήζηε (   
 ) λα είλαη ίζε κε 0.525 θαη ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ απνδνρήο (   

 ) λα είλαη ίζε κε 

0.425. Η ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ππνινγίδεηαη κε 

ηηκή 0.475 θαη κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ηεο πάλσ ζηε δηπνιηθή θιίκαθα ε ζπλνιηθή πνηόηεηα 

εκπεηξίαο (   
 ) ζα είλαη ζην πεδίν “good”. 

 

Σρήκα 41: 12ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

 

 Γηα λα απνθηήζνπκε κία θαιύηεξε εηθόλα γηα ηνλ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο ζην 

ζύζηεκα, πξαγκαηνπνηνύκε ην πείξακα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηνπ. Γηα ιόγνπο ζπληνκίαο ην 

πείξακα 13 δελ παξνπζηάδεηαη ζην θείκελν, εληνύηνηο νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ηεο επραξίζηεζεο 

ηνπ ρξήζηε, ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ απνδνρήο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο 

ππνινγίζηεθαλ ίζεο κε 0.5, 0.3875 θαη 0.44375 αληίζηνηρα. Δίλαη δπλαηόλ, ινηπόλ, λα 

παξαηεξήζνπκε κηα κηθξή αύμεζε θαηά 0.03125 κνλάδεο ζηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο 

πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε όηαλ ιακβάλεηαη ππόςε ν παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ. Απηή ε αύμεζε αλ θαη κηθξή ζε βαζκό ζεσξνύκε όηη παξέρεη 

πεξηζζόηεξεο θαη πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. 

Όζνλ αθνξά ηελ αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή θιίκαθα θαη ζηα δύν πεηξάκαηα ε πνηόηεηα 

εκπεηξίαο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν “good”. 

 ην πείξακα 14 εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί κία 

θιήζε VoIP από ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζηάζε ηνπ ηξακ. Ο 
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θσδηθνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν G.711, ε ηηκή ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξείηαη 

είλαη ζε κηθξά επίπεδα κε πηζαλόηεηα 1, ε απώιεηα παθέησλ ζε κεζαία επίπεδα κε πηζαλόηεηα 

1 θαη ν παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε θαηεγνξία κε ηηκέο 5-10. Σν 

ζρήκα 41 παξνπζηάδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο, κε ηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο    
 λα 

είλαη ίζε κε 0.3125 θαη ηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο    
  ίζε κε 0.0875. Η ηηκή ρξεζηκόηεηαο 

ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ίζε κε 0.2 θαη κεηά από ηελ αληηζηνίρηζε ζηε 

δηπνιηθή θιίκαθα ε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ζα βξίζθεηαη ζην πεδίν “fair”.  

 

 

Σρήκα 42: 14ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 

  

 Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο ίδηεο QoS ζπλζήθεο ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα 

πιενλεθηήκαηνο, ηόηε ε ζπλνιηθή ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο είλαη ίζε κε 

0.0375 (πείξακα 15). Αθόκε, νη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ησλ    
  θαη    

  είλαη ίζεο κε 0.0625 θαη 

0.0125 αληίζηνηρα. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 14 κε ην πείξακα 15 

παξαηεξνύκε κία αξθεηά ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο    
 , ελώ κηα 

κηθξόηεξε ζηελ ηηκή ηεο    
 .Ο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη όηη ε αύμεζεο ηεο ηηκήο R θαη 

ηνπ MOS ηνπ E-model δελ έρεη πάληα ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ 

ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ απμεζεί ε ηηκή ηνπ MOS από ην 1.5 ζην 2, νη πεξηζζόηεξνη 

ρξήζηεο δε ζα αιιάμνπλ άπνςε γηα ην πώο βηώλνπλ ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπο, θαζώο θαη 
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ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε ηηκή ηνπ MOS είλαη πάξα πνιύ ρακειή. Αληίζεηα, κηα αύμεζε ηνπ 

MOS από ην 3 ζην 3.5 έρεη κεγαιύηεξε επίπησζε ζηελ πξαγκαηηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ 

βηώλεη ν ρξήζηεο. Σέινο, κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ζηε δηπνιηθή θιίκαθα 

παξαηεξνύκε όηη ε πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ βηώλεη ν ρξήζηεο είλαη δηαθνξεηηθή ζε απηά ηα 

πεηξάκαηα, θαζώο από ην πεδίν “poor” ηνπ πεηξάκαηνο 15 απμάλεηαη ζην πεδίν “fair” γηα ην 

πείξακα 14.  

 Σν 16
ν
 πείξακα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε, παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 43 θαη 

επηθεληξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε ζην πείξακα 10, ηεο ελόηεηαο 4.4.4, κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο. Η ηηκή ηεο θαζπζηέξεζεο είλαη κηθξή κε 

πηζαλόηεηα 0.7 θαη κεζαία κε πηζαλόηεηα 0.3, ελώ ηεο απώιεηαο παθέησλ είλαη κηθξή κε 

πηζαλόηεηα 0.9 θαη κεζαία κε πηζαλόηεηα 0.1. Ο θσδηθνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν 

G.729, ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε είλαη ην γξαθείν ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ θαη ν παξάγνληαο 

πιενλεθηήκαηνο βξίζθεηαη ζην πεδίν θηλεηηθόηεηαο ζε θηήξην. Οη ηηκέο ρξεζηκόηεηαο ησλ    
 , 

   
  θαη QoE ππνινγίδνληαη ίζεο κε 0.847375, 0.68325 θαη 0.765313 αληίζηνηρα. 

πγθξίλνληαο, ηελ ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζην πείξακα 16 κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξάκαηνο 

10(0.7095) γίλεηαη δηαθξηηή κία ζεκαληηθή αύμεζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα 

πιενλεθηήκαηνο. Παξ‟ όια απηά, κεηά ηελ αληηζηνίρηζε ζηε δηπνιηθή θιίκαθα ε ζπλνιηθή 

πνηόηεηα εκπεηξίαο     
  θαη ησλ δύν πεηξακάησλ βξίζθεηαη ζην πεδίν “very good”. 

 

Σρήκα 43: 16ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 
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     ην ηειεπηαίν δεπγάξη πεηξακάησλ ζα εζηηάζνπκε ζηελ πεξίπησζε όπνπ έλαο 

ρξήζηεο βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ γξαθείνπ εξγαζίαο ηνπ όηαλ θαιεί έλαλ ζπλάδειθν ηνπ. Οη 

ηηκέο ησλ QoS παξακέηξσλ ηνπ πεηξάκαηνο 17 απνηππώλνληαη ζην ζρήκα 44. Δηδηθόηεξα, ε 

ηηκή ηεο θαζπζηέξεζεο παξαηεξείηαη ζε κηθξά επίπεδα κε πηζαλόηεηα 0.3, ζε κεζαία κε 

πηζαλόηεηα 0.5 θαη ζε κεγάια κε πηζαλόηεηα 0.2. Αληίζηνηρα, ε απώιεηα παθέησλ 

παξαηεξείηαη ζε κηθξά επίπεδα κε πηζαλόηεηα 0.65 θαη ζε κεζαία επίπεδα κε πηζαλόηεηα 0.35. 

O θσδηθνπνηεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν G.711 θαη ν παξάγνληαο πιενλεθηήκαηνο 

βξίζθεηαη ζην πεδίν θίλεζεο ζε θηήξην. Αθνύ αμηνινγεζνύλ ε επραξίζηεζε θαη ε ηερλνινγηθή 

απνδνρή ησλ ρξεζηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ρξεζηκόηεηαο από ηελ 

πιαηθόξκα GeNIe. Η ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο    
  είλαη ίζε κε 0.611125 θαη ηεο    

  ίζε κε 

0.515125, ελώ ε ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ππνινγίδεηαη ίζε κε 0.563125. ην πείξακα 18 

ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο QoS παξακέηξσλ, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ρξεζηκόηεηαο είλαη 0.553(   
 ), 

0465563(   
 ) θαη 0.509281(QoE). Γηα αθόκε κία θνξά παξαηεξείηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ζε 

όιεο ηηο ηηκέο ρξεζηκόηεηαο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα πιενλεθηήκαηνο. Μεηά ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ ηηκώλ ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηε δηπνιηθή θιίκαθα, ε ζπλνιηθή πνηόηεηα 

εκπεηξίαο     
  βξίζθεηαη ζην πεδίν “good” θαη γηα ηα δύν πεηξάκαηα.  

 

Σρήκα 44: 17ν Πείξακα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE ζηελ πιαηθόξκα GeNIe. 
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4.6.  Σπκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ θαη πίλαθαο πεηξακάησλ 

 

ην θεθάιαην 4 ηεο εξγαζίαο καο, αθνζησζήθακε ζηελ κειέηε πεξηπηώζεσλ θαη ηελ εθπόλεζε 

πεηξακάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε VoIP δίθηπα. Γηα λα 

ην επηηύρνπκε απηό ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ πξνηεηλόκελν κεραληζκό ησλ άξζξσλ [8,25] γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο QoE κε βάζε ηελ επίγλσζε πιαηζίνπ ρξήζηε. Αξρηθά, δώζακε κηα πεξηγξαθή ηνπ 

κεραληζκνύ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ E-model θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκβάιιεη, κε ηνλ 

δείθηε MOS, ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ηθαλνπνίεζεο  ηνπ ρξήζηε. Αθνύ, πινπνηήζακε ηνλ αξρηθό 

πξνηεηλόκελν κεραληζκό δηθηύνπ Bayesian ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο πιαηθόξκαο GeNIe, 

πξνρσξήζακε ζηελ δηεμαγσγή πνηθίισλ πεηξακάησλ κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηεο QoE ππό 

δηάθνξεο ζπλζήθεο παξακέηξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ πεξηβάιινληνο. Σα πεηξάκαηα καο ζηελ 

ελόηεηα 4.4 ζηνρεύνπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο θάζε παξακέηξνπ ζηε ζπλνιηθή 

πνηόηεηα εκπεηξίαο πνπ αληηιακβάλεηαη ν θάζε ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ. ε απηά ηα πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηνύκε δύν δηαθνξεηηθνύο θσδηθνπνηεηέο θαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πξνζζέηνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν πνηθηιία ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη. ηελ ελόηεηα 4.5 επεθηείλνπκε ηνλ πξνηεηλόκελν κεραληζκό κε ηελ παξάκεηξν 

“Advantage Factor” ηνπ E-model θαη πξνρσξάκε ζηελ εθπόλεζε λέσλ πεηξακάησλ 

κειεηώληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ επίδξαζε ηνπ ζηε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ 

ρξήζηε.  

Από ηα πεηξάκαηα καο, είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξήζνπκε εύθνια όηη ε επηινγή 

θσδηθνπνηεηή ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. Γεληθά, ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε απώιεηα παθέησλ είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ κεδέλ, ε πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηώλ κε ηνλ θσδηθνπνηεηή G.711 κεηώλεηαη δξακαηηθά, ελώ ν θσδηθνπνηεηήο G.729 

ζπκπεξηθέξεηαη θαιύηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη νξηζκέλε απώιεηα παθέησλ. Δληνύηνηο, 

ζε πεξηπηώζεηο πςειήο θαζπζηέξεζεο θαη απώιεηαο παθέησλ είλαη δύζθνιν λα 

παξαηεξήζνπκε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε κε θαλέλα 

από ηνπο δύν θσδηθνπνηεηέο. Έπεηηα από ηελ πξνζζήθε ηνπ “Advantage Factor (A)” ηνπ E-

model ζην δίθηπν, παξαηεξνύκε κία βειηίσζε, άιινηε κεγάιε θαη άιινηε κηθξόηεξε, ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε είλαη δηαθνξεηηθή από ην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, κε 

ηελ απώιεηα παθέησλ θαη ηελ θαζπζηέξεζε λα κελ είλαη ζε επηζπκεηά επίπεδα. ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, νη ρξήζηεο δέρνληαη απηή ηε κείσζε ζηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπο γηα ην 

πιενλέθηεκα ηεο πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θσλήο. Με ηνλ ηξόπν απηό, εθζεηάδνπκε ηελ 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ δηθηύσλ Bayesian ζε πξνζζήθεο ή δηαγξαθέο παξακέηξσλ αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο καο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξαζέηεη 

ζπλνπηηθά όια ηα πεηξάκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 4. 

Αξ. 

Πεηξ. 

Καζπζηέξεζε 

(πηζαλόηεηα) 

Απώιεηα 

Παθέησλ 

(πηζαλόηεηα) 

Advantage 

Factor 
Κσδηθνπνηεηήο Σνπνζεζία 

GU 

(QoE) 
    

  

1. Μηθξή(1) Μηθξή(1) - ITU-T G.711 πίηη 0.975 Excellent 

2. Μεγάιε(1) Μεγάιε(1) - ITU-T G.711 ηάζε Σξακ 0 Poor 

3. Μεζαία(1) Μεζαία(1) - ITU-T G.729 πίηη 0.5 Good 

4. Μεγάιε(1) Μεγάιε(1) - ITU-T G.729 πίηη 0.01 Poor 

5. Μηθξή(1) Μηθξή(1) - ITU-T G.729 πίηη 0.9 Excel 

6. Μηθξή(1) Μηθξή(1) - ITU-T G.729 Γξαθείν 0.79375 Very 
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Good 

7. Μηθξή(1) Μηθξή(1) - ITU-T G.729 ηάζε Σξακ 0.65 
Very 

Good 

8. 

Μηθξή(0.5), 

Μεζαία(0.25), 

Μεγάιε(0.25) 

Μηθξή(0.75), 

Μεζαία(0.25) 
- ITU-T G.729 πίηη 0.619531 Good 

9. 

Μηθξή(0.2), 

Μεζαία(0.5), 

Μεγάιε(0.3) 

Μηθξή(0.2), 

Μεζαία(0.4), 

Μεγάιε(0.4) 

- ITU-T G.729 πίηη 0.3292 Fair 

10. 
Μηθξή(0.7), 

Μεζαία(0.3) 

Μηθξή(0.9), 

Μεζαία(0.1) 
- ITU-T G.729 Γξαθείν 0.7095 

Very 

Good 

11. 

Μηθξή(0.25), 

Μεζαία(0.55), 

Μεγάιε(0.2) 

Μηθξή(0.35), 

Μεζαία(0.5), 

Μεγάιε(0.15) 

- ITU-T G.711 ηάζε Σξακ 0.236859 Fair 

12. Μεζαία(1) Μεζαία(1) 
Movement in 

Building 
ITU-T G.729 Γξαθείν 0.475 Good 

13. Μεζαία(1) Μεζαία(1) - ITU-T G.729 Γξαθείν 0.44375 Good 

14. Μηθξή(1) Μεζαία(1) 

Movement in 

Area or with a 

Vehicle 

ITU-T G.711 ηάζε Σξακ 0.2 Fair 

15. Μηθξή(1) Μεζαία(1) - ITU-T G.711 ηάζε Σξακ 0.0375 Poor 

16. 
Μηθξή(0.7), 

Μεζαία(0.3) 

Μηθξή(0.9), 

Μεζαία(0.1) 

Movement in 

Building 
ITU-T G.729 Γξαθείν 0.765313 

Very 

Good 

17. 

Μηθξή(0.3), 

Μεζαία(0.5), 

Μεγάιε(0.2) 

Μηθξή(0.65), 

Μεζαία(0.35) 

Movement in 

Building 
ITU-T G.711 Γξαθείν 0.563125 Good 

18. 

Μηθξή(0.3), 

Μεζαία(0.5), 

Μεγάιε(0.2) 

Μηθξή(0.65), 

Μεζαία(0.35) 
- ITU-T G.711 Γξαθείν 0.509281 Good 

 

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο ζπλόινπ πεηξακάησλ πνπ παξνπζηάδεη ηηο παξαηεξνύκελεο παξακέηξνπο πεξηβάιινληνο κε ηηο 

πηζαλόηεηεο ηνπο. Η ηειηθή ηηκή ρξεζηκόηεηαο ηεο QoE (GU) ππνινγίδεηαη πξηλ αληηζηνηρεζεί ζηελ δηπνιηθή θιίκαθα 

γηα λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε πνηόηεηαο εκπεηξία     
 . 
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5. Σπκπεξάζκαηα εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 
 

ην πιαίζην ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο λέσλ θαη πνιύπινθσλ ηερλνινγηώλ θαη ππεξεζηώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, πξνζθέξεηαη νινέλα θαη επξύηεξν θάζκα επηινγώλ γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, 

δεκηνπξγώληαο ζπγρξόλσο πεξηζζόηεξεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο. Η ηθαλνπνίεζε ησλ 

πςειώλ πξνζδνθηώλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ 

πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη, απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πξόθιεζε ζηα ζεκεξηλά IP βαζηδόκελα 

αζύξκαηα δίθηπα. Καηά ζπλέπεηα, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηθηύσλ ηειεπηθνηλσληώλ 

είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπλ λέεο επηινγέο κε ζθνπό λα επηθεληξσζνύλ νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ζηηο θαηλνύξηεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο. Με βάζε απηό, όιν θαη πεξηζζόηεξνη 

επηζηήκνλεο επηθεληξώλνληαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηώλ. Η δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο απνηειεί έλα πνιύπινθν δήηεκα πνπ απαηηεί 

κηα δηεπηζηεκνληθή άπνςε γηα ηνλ ρξήζηε, ην πιαίζην ρξήζηε, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απόςεηο. Η ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηελ 

αιπζίδα παξνρήο ππεξεζηώλ θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηε παξνρή ησλ θαιύηεξσλ δπλαηώλ 

απνηειεζκάησλ.  

 ε απηή ηελ εξγαζία, παξαζέηνπκε θάπνηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο, ηηο παξακέηξνπο από ηηο νπνίεο 

εμαξηάηαη θαη ηηο κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί θαη λα εθηηκεζεί. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη κία αλαιπηηθή επηζθόπεζε ησλ ηξερνπζώλ εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ επηθεληξώλνληαη ζηα βήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηθεληξσλόκαζηε ζηνπο ηνκείο ηεο κνληεινπνίεζεο, ηεο κέηξεζεο, ηεο 

πξόβιεςεο θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο πνπ ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ αζύξκαησλ θηλεηώλ δηθηύσλ. θνπόο είλαη ε ώζεζε ησλ θνξέσλ ηειεπηθνηλσλίαο γηα ηε 

κεηάβαζε από έλα δίθηπν ηειεπηθνηλσληώλ ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζε έλα δίθηπν ηειεπηθνηλσληώλ ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. Απηή ε αιιαγή 

θαηεύζπλζεο ζην ζρεδηαζκό ησλ δηθηύσλ ηειεπηθνηλσληώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ζπλερνύο απμαλόκελεο δήηεζεο πόξσλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πξνζδνθηώλ ησλ ρξεζηώλ γηα ζπλερή επηθνηλσλία, θηλεηηθόηεηα θαη ρξήζε εθαξκνγώλ 

πνιπκέζσλ κε ιηγόηεξεο θαζπζηεξήζεηο θαη πςειόηεξεο ηαρύηεηεο.  

ην πεηξακαηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο 

εκπεηξίαο βάζεη ελόο κεραληζκνύ επίγλσζεο ηνπ πιαηζίνπ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα 

Bayesian, ηε ζεσξία ρξεζηκόηεηαο θαη ην E-model. Ο πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ζηνλ νπνίν 

βαζηζηήθακε, παξνπζηάδεη έλαλ ηξόπν ελζσκάησζεο πνιιώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό κίαο κνλαδηθήο ηηκήο πνηόηεηαο εκπεηξίαο. ηελ 

πιαηθόξκα GeNIe, αλαπηύρζεθε έλαο αξηζκόο πεηξακάησλ κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ζε δηάθνξεο ηηκέο παξακέηξσλ. Δπηπιένλ, επεθηείλακε 

ηελ πξνζέγγηζε ώζηε λα ιακβάλεη ππόςε ηελ παξάκεηξν “Advantage Factor” ηνπ E-model θαη 

ζπλερίζακε κε ηελ εθπόλεζε λέσλ πεηξακάησλ γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ζηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ. Σα πεηξάκαηα καο παξνπζίαζαλ αύμεζε ηεο 

ηηκήο ρξεζηκόηεηαο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο από 4-21% ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, όηαλ 

ιακβάλεηαη ππόςε ν “Advantage Factor” κε ηηκέο από 1 έσο 5. Θεσξνύκε όηη ν “Advantage 
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Factor” ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην ζρεδηαζκό ελόο κεραληζκνύ εθηίκεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζην E-

model, ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ζε αζύξκαηα θηλεηά ζπζηήκαηα πξνζδίδνληαο 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα. Οη θνξείο ηειεπηθνηλσληώλ θαη νη ζρεδηαζηέο 

δηθηύσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ζε 

έλα πεξηβάιινλ ξεαιηζηηθώλ ζπλζεθώλ, είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

απηή θαη ηα πεηξάκαηα καο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ παξακέηξσλ θαη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ πνζνηηθά ηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ. 

Μειινληηθά, ζα ζέιακε λα επεθηείλνπκε απηή ηελ πξνζέγγηζε κε ηελ ελζσκάησζε 

πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ ζην ζύζηεκα θαη ηε δηεμαγσγή λέσλ πεηξακάησλ. Πηζηεύνπκε όηη, 

ν ππνινγηζκόο ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο κε ηε ρξήζε πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ ζα πξνζζέζεη 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα καο θαη ζα ππνζηεξίμεη λέεο πεξηπηώζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα ζέιακε λα κειεηήζνπκε ηελ επηξξνή ηεο δηαθύκαλζεο θαζπζηέξεζεο(jitter) 

ηνπ δηθηύνπ ζηελ πνηόηεηα εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε. Η ρξήζε ηνπ E-model ζηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ηηκήο “επραξίζηεζεο ηνπ ρξήζηε/   
 ” δελ καο επέηξεςε λα εμεηάζνπκε πεξηπηώζεηο κε ηε 

παξάκεηξν ηεο δηαθύκαλζεο θαζπζηέξεζεο, δηόηη ην E-model δελ ιακβάλεη άκεζα ππόςε ηνπ 

απηή ηε παξάκεηξν. Παξ‟ όια απηά, έρνπλ πξνηαζεί [29,31,34] δηάθνξεο απινπνηεκέλεο θαη 

ηξνπνπνηεκέλεο εθδόζεηο ηνπ E-model επηθεληξώλνληαο ζηα πην ζεκαληηθά κέξε πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο θσλήο. Ιδηαίηεξα, κε ηελ πινπνίεζε πνπ έγηλε ζην άξζξν [34] 

πηζηεύνπκε όηη είλαη δπλαηόλ λα ελζσκαηώζνπκε ηελ παξάκεηξν ηεο δηαθύκαλζεο 

θαζπζηέξεζεο σο επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο πξνζέγγηζεο. Αθόκε, ζα ζέιακε λα εμεηάζνπκε 

πεξηπηώζεηο κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ θαζπζηέξεζεο, απώιεηαο παθέησλ θαη 

ηνπνζεζίαο από ρξήζηεο εηαηξεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη λα ζπλερίζνπκε κε ηελ πξόβιεςε 

θαη κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ζε ζπζηήκαηα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ.    
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