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Abstract

With the popularization of VoIP services and Internet access, has been increasing the
concern for quality of services provided, network delay and packet loss are the main
challenge to be overcome. This work aims to show an assessment of the playout buffer
adjustment techniques based on neural networks.

Resumo

Com a popularização dos serviços VoIP e do acesso a Internet, tem aumentado a
preocupação com a qualidade dos serviços oferecidos, tendo no atraso de rede e na perda
pacotes seu principal desafio a ser superado. Este trabalho visa mostrar uma avaliação das
técnicas de ajuste de buffer de playout com base em redes neurais.

1. Introdução

Tecnologias para comunicação tem crescido rapidamente ao longo dos últimos anos. A
principal tecnologia que se apresenta é o VoIP (Voice over Internet Protocol) [17], devido
ao seu baixo custo e e escalabilidade, tem se mostrado uma alternativa viável para a
telecomunicação tradicional.

Entretanto a Internet não foi originalmente concebida para tratar os pacotes de for-
mas diferentes, com uma consequência do roteamento dinâmico da rede a qualidade dos
serviços VoIP sofre com os atrasos da rede, a variação desse atrase (também conhecido
como jitter) e a perda de pacotes. Para amenizar os problemas devido ao atraso os paco-
tes recebidos são armazenados em um buffer para serem exibidos no mesmo intervalo que
foram gerados[3]. O tempo de exibição (ou playout) dos pacotes recebidos é atrasado por
um certo perı́odo, permitindo que os pacotes subsequentes cheguem antes do seu tempo
do playout.

Este trabalho se propõem a apresentar uma avaliação das técnicas de ajuste do
buffer de playout para aplicações VoIP.

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira. A sessão 2 apresenta
os conceitos necessários para o entendimento to trabalho. Na Sessão 3 é apresentado
o objetivo do trabalho. A Sessão 4 explica os procedimentos metodológicos que serão
utilizados ao longo da pesquisa, e a sessão 5 da um parecer sobre os resultados esperados
ao término deste trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Uma transmissão VoIP se da pela transmissão de pacotes de voz digitalizados, onde o
telefone pode ser analógico ou digital [8]. Para que essa transmissão seja possı́vel vários
elementos estão envolvidos, como: o Codec, os protocolos VoIP e de rede, a rede de
comunicação e o buffer para remoção de jitter [20].

2.1. CODEC
O Codec é responsável pela digitalização, transformar o sinal analógico da voz em um
sinal digital e em alguns casos, também realiza a compactação da informação transmitida.
No receptor, o codec realiza o processo inverso, disponibilizando a informação de áudio
para a aplicação [8]. O Codec captura amostras a uma taxa que pode variar de 8 até 32 bits
por amostra, capturando de 8000 a até 48000 amostras por segundo [11], o que influencia
diretamente tanto na qualidade do áudio quanto no custo que se tem para processa-lo, este
processo de captura é denominado PCM(Pulse Code Modulation).

A Tabela 1 apresenta alguns dos Codecs mais utilizados para transmissões VoIP e
suas principais caracterı́sticas.

Tabela 1. Codects utilizados em sistemas VoIP
Codec Algoritmo Taxa de Transmissão (kbps) Pacotes por Segundo
G.711 PCM 64 50
G.723 ACELP 5.3 33.3
G.723 MP-MLQ 6.3 33.3
G.729 CS-ACELP 8 50

Os Codecs também podem apresentar algumas caracterı́sticas como:
• Supressão de silêncio: onde o Codec é capaz de identificar perı́odos de silêncio,

através da técnica VAD (Voice Activity Detection), e com isso apenas transmitir
quando se tem voz[20].

• Packet Loss Concealment (PLC): durante uma transmissão podem ocorrer
situações onde pacotes cheguem corrompidos, sejam descartados pela rede ou che-
guem muito atrasados e assim não são utilizados. Quando alguma dessas situações
ocorrem, são utilizadas algumas técnicas para amenizar o impacto da perda des-
ses pacotes como: repetição das últimas amostradas ou técnicas de predição de
voz[4][20].

2.2. Protocolos
Normalmente aplicações faze uso da pilha TCP/IP, entretanto aplicações VoIP utilizam
os protocolos RTP/UDP/IP. Ambos, International Telecommunicacion Union (ITU) e o
Internet Engeneering Task Force (IETF) sugerem a utilização do RTP para transporte de
áudio em tempo real. Segue uma breve descrição de cada um dos protocolos utilizados.

2.2.1. RTP

Real Time Protocol (RTP) foi proposto em janeiro de 1996 como um padrão do IETF
(RFC 1889), sendo assim o primeiro padrão para o transporte de áudio e vı́deo em uma
rede IP [18].



O RTP opta por não utilizar o TCP na camada de transporte por haver a necessi-
dade de conexão entre 2 pontos finais, o que não é adequado para distribuições multicast.
Também inclui mecanismos de retransmissão de pacotes perdidos, o que gera um atraso
maior, e não contém uma maneira conveniente de associar o tempo dos pacotes, o que é
um requerimento para aplicações em tempo real. Por esses motivos que o protocolo RTP
utiliza o UDP em sua camada de transporte [21].

2.2.1.1 RTCP

RTP Control Protocol envia pacotes periodicamente a todos os participantes da sessão
dando a eles um retorno da qualidade dos pacotes enviados. Esses pacotes contém
informações como: quantidade de pacotes enviados e perdidos, variação de atraso na che-
gada dos pacotes e identificação de quem enviou o pacote e o tamanho estimado da sessão
[21]. Com isso é possı́vel fazer as adaptações necessárias para se adequar as condições
atuais da rede e manter o trafico do RTCP a baixo de 5% do trafico total da sessão.

2.2.1.2 SIP

O Session Initiantion Protocol (SIP), definido pelo RFC 3261, é um protocolo que atua
na camada da aplicação sendo responsável por estabelecer, encerrar e modificar sessões
em tempo real entre dois ou mais usuários [21]. É baseado no modelo de transação como
a do HTTP, onde um cliente um cliente faz uma requisição para chamar um método em
particular do servidor.

As principais entidades do SIP são[14]:

• User Agent(UA): inicia e termina sessões por meio de requisições e respostas,
contém tanto o cliente, aplicação que inicia uma requisição, quanto o servidor,
que as responde.

• Servidor Proxy: uma entidade intermediaria que faz requisições em nome de ou-
tros usuários, sendo assim cliente e servidor.

• Servidor de Redirecionamento: Utilizado para determinar o endereço da chamada,
redirecionando o cliente para novo endereço.

• Registro: recebe requisições de registro de usuários e atualiza as informações do
usuário.

2.2.2. Pilha TCP/IP

Os protocolos que fazer parte da pilha TCP/IP são a base para comunicação entre as
diversas aplicações através da Internet, e podem ser divididos em 4 camadas [20] [21]:

• Camada Fı́sica: encarregada pela maneira como os dados serão transmitidos en-
tre computadores, apresentando informações como as caracterı́sticas do meio de
transmissão,o endereço da interface de hardware e a natureza dos sinais.

• Camada de rede: controla o envio de pacotes entre os diferentes hosts (servidores,
roteadores), para que isso ocorra o cliente deve fornecer a rede o endereço do
destino, o formato do pacote e as técnicas de roteamento.



• Camada de transporte: apresenta a forma com a comunicação entre as aplicação
sera feita, para esta camada existem duas opções de protocolos, o TCP e o UDP.

• Camada de aplicação: para cada aplicação é especificado como cada aplicação
implementa suas funcionalidades na internet e seus protocolos

2.2.2.1 UDP

O protocolo UDP (User Datagram Protocol utilizado por aplicações VoIP, especificado
pelo RFC 768 [19], oferece um serviço sem a necessidade de conexão para procedimentos
em nı́vel de aplicação. Não é serviço confiável, pois não garante a entrega dos pacotes
nem oferece proteção contra duplicação,oferece apenas o checksum para verificar se o
pacote não esta corrompido, entretanto reduz o tamanho final do pacote e o tempo de
processamento [21] [18].

2.3. Parâmetros de Qualidade dos Serviços VoIP

A qualidade da fala em um serviço VoIP pode ser medida e ranqueada através do Fator R
e da Escala MOS [5]. O Fator R assume valores entre 0 a 100, como pode ser observado
na Tabela 2, é baseado no modelo E (ITU-T G.107 2012), com a caracterı́stica de ser um
método objetivo, que utiliza modelos matemáticos ou algoritmos para avaliar a qualidade
do áudio. Já a Escala MOS é um teste subjetivo, onde áudio é avaliado por usuários dando
notas de 1 a 5 (Tabela 3), por haver a necessidade de reunir grupos de pessoas para realizar
as avaliações esse método se torna muito caro.

Tabela 2. Fator R
Fator R Índice de Qualidade
90 - 100 Muito Satisfeito
80 - 89 Satisfeito
70 - 79 Alguns usuários não satisfeitos
60 - 69 Muitos usuários não satisfeitos
50 - 59 Número de usuários não satisfeitos próximo do total

Tabela 3. Escala MOS
MOS Índice de Qualidade

5 Excelente
4 Bom
3 Médio
2 Fraco
1 Ruim

Os principais fatores que influenciam na qualidade do áudio são o atraso da rede
e a perda de pacotes, podendo tornar a conversa durante a chamada não natural, esses
fatores apesar de negativos possuem um limite tolerável de 250 milissegundos para o
atraso da rede e um limite de pode variar entre 1% a 5% de perda de pacote dependendo
da qualidade do áudio [4].



O atraso total da rede ou atraso fim-a-fim, é o intervalo de tempo entre a geração
do áudio até usa exibição, podendo ser classificado em dois grandes grupos [20]:

• Atraso fixo: valores de atraso que permanecem fixos durante toda a chamada,
como a distancia entre interlocutores, o atraso de codificação do codec, o tipo de
meio fı́sico ou atraso de propagação e o atraso de transmissão.

• Atraso variável: valores que se alteram durante a chamada dependendo a situação
atual da rede de transmissão, gerando o jitter, como o tempo de espera na fila
de saı́da de um roteador, que varia de acordo com o volume de pacotes a serem
processados e o tamanho dos mesmos.

2.4. Buffer para remoção de Jitter
Durante uma transmissão de áudio são enviados pacotes a cada intervalo de tempo qual-
quer, o receptor extrai o áudio desses pacotes e os executa imediatamente. Em uma
situação onde o atraso fim-a-fim é constante, a diferença de tempo entre os pacotes per-
manece a mesma durante toda a transmissão. Porém, a variação de tráfego na rede faz
com que o intervalo de tempo entre a transmissão e a recepção dos pacotes apresenta
variação, conhecido como jitter, o que causa falhas no áudio [20] pois amostras de áudio
não estarão disponı́veis no receptor no instante de sua exibição. Na Figura 1, observa-se
que os instantes de envio, recepção e exibição (ou playout) de pacotes de áudio sem a
presença de buffer, nota-se que existem pacotes perdidos devido ao jitter. Na Figura 2,
os pacotes recebidos sofrem um atraso artificial, provocado pelo buffer, possibilitando a
redução de perda de pacotes devido ao jitter.

Figura 1. Efeito de jitter em uma transmissão de áudio sem buffer

Existem duas situações a se considerar ao implementar um buffer para remoção de
jitter. A primeira delas é quando o buffer está cheio por algum perı́odo de tempo, gerando
uma possı́vel perda de pacotes. A segunda é quando o buffer se encontra vazio, o que
significa que houve um atraso maior do que o esperado [4].

A dimensão do atraso artificial inserido pelo buffer pode ser definida tanto e ma-
neira estática quando dinâmica. Um buffer estático tem seu tamanho definido no inicio



Figura 2. Efeito de jitter em uma transmissão de áudio com buffer

de uma chamada, apesar de simples, este sofre com uma grande variação da perda de
pacotes [6]. Enquanto o buffer dinâmico tenta se adaptar aos atrasos da rede durante a
chamada. O ajuste do buffer pode ser realizado em perı́odos de silêncio (quando não há
transmissão de pacotes) ou durante a transmissão dos pacotes. A técnica entre pacotes faz
uso do perı́odo de talkspurt, ou playout, para realizar as alterações no tamanho do buffer,
apesar de se mostrar mais eficiente pode gerar distorções no áudio durante a reescala dos
pacotes de áudio [12]. O ajuste de buffer realizado entre talkspurts utiliza os perı́odos
de silêncio para fazer as alterações necessárias, com isso mantem a temporização entre
pacotes áudio.

Buffers dinâmicos podem ser classificados em quatro grupos de algoritmos [16]
[22]:

1. Algoritmos reativos que continuamente estimam o atraso da rede para calcular o
tamanho do buffer;

2. Algoritmos baseados em histograma mantem um histograma de atraso dos pacotes
e escolhe o tamanho ótimo do buffer a partir dos histogramas;

3. Algoritmos que monitoram a taxa de perda de pacotes ou a ocupação do buffer e
assim ajustam o tamanho do buffer;

4. Algoritmos que visam maximizar a satisfação do usuário.

2.5. Redes Neurais Artificias
O neurônio biológico, na Figura 3, é formado por dendritos, corpo e axônio. Os dendritos
recebem estı́mulos vindos de outros neurônios, o corpo é responsável por assimilar as
informações recebidas em todos os dendritos e combiná-las, também é chamado de soma.
O axônio é responsável por transmitir os estı́mulos gerados pela soma para outras células.

O neurônio matemático (artificial), visualizado na Figura 4 recebe um ou mais
sinais de entrada e retorna ao sistema, através do cálculo feito pelo núcleo, um único
valor de saı́da. Este valor pode ser considerado a saı́da da rede ou então servir de entrada
para outros neurônios.

O “conhecimento” da rede é armazenado através dos pesos que são representados
pela letra w na literatura. As entradas são representadas pela letra x e as saı́das são



Figura 3. Representação do neurônio biológico

Figura 4. Representação do Neurônio Artificial

representadas por y. Visto isso vamos definir o cálculo feito pelos neurônios na Equação
(1).

y(n) =
n∑

i=0

wijxi (1)

O valor resultante é chamado de valor de ativação e após ser calculado ele passa
por uma função de transferência que tem por objetivo evitar o acréscimo contı́nuo do valor
conforme ele se desloca pelas camadas da rede [13].

Das funções de transferência existentes pode-se descrever três: a função sigmoide
Equação (2), a gaussiana Equação (3) e a da tangente hiperbólica Equação (4).

ϕ(v) =
1

1 + e−v
(2)

ϕ(v) = e−v2 (3)

ϕ(v) = tanh(v) (4)

Sabendo isso, pode-se definir uma rede neural artificial, segundo [10] como sendo
um processador robusto e paralelo distribuı́do formado por elementos computação sim-
ples, que tem a facilidade para armazenar conhecimento empı́rico e torná-lo acessı́vel
para utilização.

Uma rede neural é constituı́da por neurônios que são as unidades de processa-
mento e de pesos armazenam o conhecimento adquirido através de um treinamento. Estes
nerônios são conectados pelas arestas(pesos) que são responsáveis por ativar ou não uma
sinapse segundo uma entrada.[10].



O aprendizado no contexto das redes neurais pode ser definido através do conceito
adaptado de [9] como processo pelo qual os parâmetros independentes de uma rede neural
artificial são alterados conforme um ambiente no qual a rede está inserida. O tipo de
aprendizagem é a maneira que a modificação dos valores ocorrem.

A seguir serão apresentados os tipos de RNA, como: Perceptron, multi-layer per-
ceptron, rede CEBP e máquinas de suporte de vetor.

2.5.1. Perceptron

No campos das redes neurais artificiais existem diversos tipos de estruturas de redes. O
modelo mais simples é o Perceptron [10]. O perceptron é uma unidade de processamento
em problemas com redes neurais, ele é formado por apenas um conjunto (camada) de
entrada (sensorial) e um conjunto de cálculo/saı́da de neurônios com pesos sinápticos
e um valor de Bias opcional. Os pesos são ajustáveis para que haja o aprendizado da
rede. Rosenblatt (1958-1962) foi quem desenvolveu, pela primeira vez, o algoritmo usado
para ajustar os parâmetros livres de uma rede perceptron que é analisado por [7] em
problemas de alta dimensionalidade e apresenta bons resultados, porém não tanto quanto
os classificadores de margem de alta complexidade computacional.

Cada neurônio é responsável por uma função de ativação e uma função de trans-
ferência. A função de ativação faz a soma ponderada dos valores de entrada e a função de
transferência encurta o limite do valor gerado pela soma.

2.5.2. Multi-Layer Perceptron (MLP)

Os perceptrons de múltiplas camadas(MLP) são redes neurais que agrupam varias cama-
das de neurônios onde é composta por uma camada de entrada, uma ou mais camadas
computacionais ocultas e uma camada de saı́da de neurônios também computacionais.A
alimentação da rede é forward (i.e. da camada de entrada até a camada de saı́da, camada
por camada). Este tipo de RNA é uma generalização do perceptron e utiliza como al-
goritmo de aprendizado o Backpropagation, que consiste em propagar o erro por toda a
rede após o treinamento supervisionado, corrigindo os pesos e buscando um modelo mais
eficiente [10].

A equação do Backpropagation é decomposta em partes como segue: Depois de
apresentadas as entradas à rede calcula-se o erro da saı́da. Este cálculo é feito através da
subtração do que é esperado pela rede pelo valor calculada o pela rede visto na Equação
(5).

errok = dk − yk (5)

onde:

• ek e o valor esperado para o neurônio de saı́da;
• yk é o valor gerado pela saı́da.

A fim de distribuir a responsabilidade do erro obtido pela rede, utiliza-se seu valor
para o cálculo do gradiente de erro da camada j e k (onde a j é a oculta e a k é a de saı́da)



δk = yk(1 − yk)errok (6)

δj = yk(1 − yk)
n∑

k=1

wjkδk (7)

onde:

• yk e o valor de saı́da da camada k da rede;
• yj é o valor de saı́da da camada j.

Por fim, os pesos são atualizados:

wT+1
ij = wij + αxiδj (8)

wT+1
jk = wT

jk + αyjδk (9)

onde:

• wij pesos sinápticos entre a camada i e a camada j;
• wjk pesos sinápticos entre a camada j e a camada k.

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo avaliar as técnicas para ajuste da dimensão do buffer
para remoção de jitter, aplicados em perı́odos de silencio. Como foco principal estarão
os algoritmos que utilizam Redes Neurais Artificiais como mecanismos de predição de
caracterı́sticas da rede de comunicação.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para realização deste trabalho serão gerados arquivos com informações de transmissões
VoIP, serão realizadas transmissões simulando um comunicação VoIP, seguindo o mesmo
padrão utilizado nos traces de [15], ou seja, a mesma temporização entre transmissões.
Com isso, serão refletidas condições atuais de tráfego e ocupação da rede de transmissão.

Também serão implementados algoritmos para predição do tamanho do buffer ba-
seados em redes neurais que utilizarão os traces gerados como entrada. Como o algoritmo
implementado por [3], onde foi utilizada uma rede neural para calcular o tamanho do buf-
fer, a partir dos atrasos de talkspurts anteriores.

Para simulação dos algoritmos será utilizado o software Octave [1].

4.1. Avaliação

Para avaliação da qualidade da transmissão será utilizado a escala MOS feita através do
algoritmo PESQ [2], que se baseia na comparação entre o áudio original, pré-transmissão,
e o áudio após ter passado pela rede [5].

A análise dos algoritmos se dará pela avaliação dos itens apresentados a seguir.

Taxa de perda de pacotes por jitter (Tapj), que será calculada da seguinte forma:



Tapj = 1 − Pj

T
, (10)

onde T é o número total de pacotes da transmitidos e Pj é a soma de todos os
pacotes que não foram descartados por jitter calculado pela seguinte equação:

Pj =
m∑
k=1

nk∑
i=1

SJk
i , (11)

onde m é o número total de talkspurts, nk é o número total de pacotes do k-ésimo
talkspurt e SJk

i é o indicador de sucesso de um pacote (aproveitado pelo destinatário ou
descartado), definido como:

SJk
i =

{
0 se aki > pki
1 se aki ≤ pki

,

onde aki é o instante de chegada e pki é o instante de playout (ou exibição), ambos
relacionados o i-ésimo pacote.

Taxa de perda de pacotes por latência (Tapl), que será calculada da seguinte ma-
neira:

Tapl = 1 − Pl

T
, (12)

onde Pl é a soma de todos o pacotes que não foram descartados por latência nem
por jitter, calculado pela equação:

Pl =
m∑
k=1

nk∑
i=1

SJk
i × SLk

i , (13)

onde SLk
i é definido como:

SLk
i =

{
0 se pki − tki > LM

1 se pki − tki ≤ LM
,

onde tki é o instante de transmissão do pacote e LM é a latência máxima da rede,
acima do qual o atraso fim-a-fim provoca degradação da qualidade do áudio apresentado
ao destinatário.

E por fim será analisado o atraso médio (BDmédio) do buffer calculado por:

BDmédio =

∑m
k=1

∑nk

i=1(p
k
i − aki )SJk

i∑m
k=1

∑nk

i=1 SJ
k
i

(14)



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Gerar os Traces;
2. Implementar os algoritmos;
3. Escrever a Versão Preliminar;
4. Realizar os Testes;
5. Analisar os Dados Obtidos;
6. Escrever a Versão Final;

Tabela 4. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov

Gerar os Traces x
Implementar os algoritmos; x x x

Escrever a Versão Preliminar; x x
Realizar os Testes; x x x

Analisar os Dados Obtidos; x x x
Escrever a Versão Final; x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho espera-se obter uma análise dás técnicas mais relevantes para ajuste do
buffer para remoção de jitter baseadas em redes neurais e com isso poder dizer qual delas
se adéqua melhor a situação atual da rede.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de julho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] https://www.gnu.org/software/octave/index.html.

[2] http://www.itu.int/rec/T-REC-P.862-200102-I/en.
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[13] Oswaldo Ludwing JÚNIOR and Eduard MONTGOMERY. Redes neurais-fundamentos
e aplicações com programas em c. Rio de Janeiro: Editora Ciencia Moderna Ltda,
2007.

[14] Younes Labyad, Mohammed Moughit, and Abdelkrim Haqiq. Performance analysis and
comparative study of voice over ip using hybrid codec. In Complex Systems (ICCS),
2012 International Conference on, pages 1–6. IEEE, 2012.

[15] Sue B Moon, Jim Kurose, and Don Towsley. Packet audio playout delay adjustment:
performance bounds and algorithms. Multimedia systems, 6(1):17–28, 1998.

[16] Miroslaw Narbutt and Mark Davis. Assessing the quality of voip transmission affected
by playout buffer scheme. 2005.

[17] Etika Nuraini, Hendra Setiawan, et al. Performance evaluation of voip and video strea-
ming over wimax ieee 802.16 d and 802.16 e. In Instrumentation, Communications,
Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME), 2013 3rd In-
ternational Conference on, pages 334–338. IEEE, 2013.

[18] Colin Perkins. RTP: Audio and Video for the Internet. Addison-Wesley Professional,
2003.

[19] Jon Postel. Rfc 768: User datagram protocol, august 1980. Status: Standard, 1980.
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