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Abstract.  This paper presents a predictor of the quality of experience (QoE) as 

perceived by a user receiving a scalable video distributed over a peer-to-peer (P2P) 

network. The scheme is based on a quantitative relationship between the measured 

quality of service using network parameters and the quality as perceived by the end-

user. That is, the mapping of the quality of service (QoS) into quality of experience 

(QoE). According to the experiments and measures, the relationship predicts the Mean 

Opinion Score (MOS) accurately.   

Resumo. Neste artigo  apresenta-se  um preditor de qualidade de experiência (QoE,  do 

inglês Quality of Experience) para estimar a qualidade de experiência tal qual estaria 

sendo percebida por um usuário recebendo um vídeo escalável distribuído por meio de 

uma rede P2P. O esquema é baseado em uma relação obtida entre a qualidade aferida 

a partir de parâmetros de rede e a qualidade como percebida pelo usuário final. Isto é, 

o mapeamento da qualidade de serviço (QoS, do inglês Quality of Service) em 

qualidade de experiência (QoE). De acordo aos experimentos realizados, a relação 

prediz de uma forma precisa o MOS (do inglês, Mean Opinion Score). 

1. Introdução 

A utilização de redes Peer-to-Peer (P2P)  para “streaming” de vídeo na Internet tem 

recebido atenção considerável de pesquisadores da área, permitindo aos computadores 

funcionar como um meio de armazenamento distribuído, contribuindo, buscando e 

obtendo conteúdo digital [1].    

Se por um lado as arquiteturas de redes P2P solucionam problemas existentes em 

arquiteturas cliente-servidor, a transmissão de vídeo em redes P2P apresenta grandes 

desafios, considerando a demanda, a capacidade limitada de “upload” dos pares, a 

heterogeneidade de receptores e as variações  em termos de disponibilidade de banda.  

Para tratar a citada variabilidade de banda inerente a sistemas P2P, as tecnologias de 

transmissão e de codificação devem suportar adaptação de taxas de transmissão. Mais 

que isso, se tecnologias de codificação de vídeo tradicionais (como MPEG2) são 

utilizadas, torna-se difícil tratar diferentes tipos e capacidades de receptores, variando 

desde telefones móveis até displays de alta definição (televisores LCD, por exemplo).  

Neste sentido, o tratamento da heterogeneidade dos nós e das diferentes taxas de bits 

dentro de uma rede peer-to-peer, pode ser beneficiada pelo emprego de vídeo escalável, 

em que tem sido considerado o padrão de codificação de vídeo H.264/SVC (Scalable 

Video Coding). Sendo o vídeo escalável e codificado em camadas, o usuário pode 

receber a camada base e buscar apresentá-la; por outro lado, se a rede e o usuário tem os 

recursos para tratar camadas de reforço, será possível melhorar a qualidade percebida.  
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Neste contexto, um dos problemas que vem sendo objeto de investigação recente ([3], 

[6],[7],[10]) é o do mapeamento entre a qualidade de serviço (QoS) oferecida pela rede 

e a qualidade de experiência (QoE) percebida pelo usuário. A necessidade  de tal 

mapeamento decorre da dificuldade de estimar, de forma automatizada e em tempo real, 

a experiência que está sendo vivida pelo usuário final. Mais que isso, é necessário 

avaliar o impacto de parâmetros de QoS sobre a qualidade de vídeo (QoV) e por 

conseguinte sobre a QoE, bem como buscar estabelecer as adaptações que forem 

necessárias em termos de taxa de envio de vídeo, de forma compatível com as 

capacidades dos receptores e a disponibilidade de recursos de rede. 

 

Assim, este artigo avalia o impacto de parâmetros de rede e de aplicação na qualidade 

percebida pelo usuário final em um sistema de distribuição VoD sobre uma rede P2P, 

com o vídeo sendo codificado no padrão H.264/SVC.  

 

Sua organização é a seguinte: na seção 2 são discutidos trabalhos relacionados. A seção 

3 trata dos experimentos realizados e do relacionamento entre parâmetros de QoS e a 

QoE. A seção 4, por fim, delineia conclusões obtidas e aponta trabalhos futuros. 

2 - Trabalhos Relacionados 

Pesquisas sobre a importância relativa de parâmetros de rede para a QoE do usuário têm 

sido feitas ([2-5], [7]). As pesquisas feitas sobre a relação entre QoE e QoS têm 

mostrado que essa relação não é linear [2-4]. 

  

Kim e Choi [3] fazem um estudo de um modelo de correlação entre a QoS e a QoE para 

a aferição da QoE de um serviço de IPTV. Consideram que a QoS é uma função de 

vários parâmetros de rede e descrevem a QoE como uma função exponencial da QoS, 

considerando nessa função a resolução da tela do usuário, o tipo de serviço assinado 

pelo usuário, e o tamanho do GOP do vídeo.  

 

Em [6] os autores, após um agrupamento dos vídeos de acordo com o tipo de conteúdo 

(fundo, movimento dentro do vídeo, etc.), propõem um modelo de predição do MOS 

para o streaming  de vídeo MPEG-4 sobre redes sem fio. Após classificar e agrupar as 

sequências de vídeo, é feita uma regressão linear para encontrar uma equação que se 

ajuste aos dados disponíveis da avaliação da qualidade das sequências de vídeo, 

permitindo estimar o MOS levando em conta o conteúdo, parâmetros de rede e de 

aplicação. Os dados para a regressão linear foram gerados usando uma avaliação 

objetiva, neste caso o PSNR, e mapeando este PSNR em MOS. 

 

Em [7], Fiedler et al. propõem uma relação genérica quantitativa entre a QoE e a QoS. 

A sua proposta é que existe uma interdependência exponencial entre a QoE e a QoS, e 

usando os dados dos resultados dos testes de MOS, encontram uma curva que se adapta 

melhor aos resultados, do que a curva da relação logarítmica proposta em [2]. 

3.Mapeamento de QoS em QoE 

As dificuldades por trás da avaliação subjetiva de sistemas P2P surgem pelo fato de que 

tais sistemas, geralmente, abrangem áreas geográficas muito extensas, envolvendo um 

grande número de pares (e de usuários), sendo demorado e de custo elevado atender à 

necessidade de participação humana. Mais que isso, substituir a avaliação realizada por 



                                                                               Anais                                                                         25                  

seres humanos por processos automatizados é, especialmente no caso de avaliação da 

qualidade de vídeo, uma tarefa difícil.  

A avaliação da qualidade de vídeo no sistema de distribuição de VoD aqui tratado 

considerou formatos CIF e QCIF, e o software JSVM (Joint Scalable Video Model). Os 

testes consideraram camadas espaciais (duas), temporais (seis) e de qualidade SNR 

(duas); escalabilidade de granularidade media (MGS); taxas: 1.875, 3.75, 7.5, 15 e 30 

fps; GOP de 16. 

Com os vídeos codificados, simulou-se a distribuição do vídeo sobre uma rede P2P 

usando o simulador P2PTVSim, e a avaliação da qualidade foi feita usando Evalvid 

[11]. Trabalhos continuam sendo feitos tratando SSIM e VQM. 

Os vídeos foram agrupados pelas suas características temporais e espaciais [6] em: 

sequências de movimento leve (Slight Moviment – SM), figura 2; de movimento 

moderado (Gentle Walk – GW), e de movimento rápido (Rapid Moviment – RM). 

 

Fig. 1. Vídeos da categoria SM 

Usando o arquivo de BitRate, foram escolhidas as diferentes taxas do vídeo (SBR). Nos 

experimentos foram usados três vídeos de cada tipo (SM, GW, RM) para treinamento e 

um vídeo de cada tipo para os testes (quatro vídeos no total para cada tipo). 

Para fazer o mapeamento de QoS em QoE se propõe uma equação de baixa 

complexidade, que serve como preditor de MOS, obtida por regressão não linear. Como 

não se têm valores de MOS subjetivos disponíveis, esses valores de MOS são obtidos 

objetivamente com a ferramenta de mapeamento de PSNR em MOS do Evalvid.  

As regressões mostraram que a equação para expressar o MOS em termos da SBR é da 

forma mostrada na equação 1, e a figura 2 mostra o comportamento do MOS em função 

do SBR: 

 

             (1) 
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Figura 2. MOS em função da SBR para vídeos do tipo SM. 

 

Os valores de FR são tomados do arquivo de configuração da codificação do vídeo 

escalável. Esses valores são os valores de fps disponíveis na qualidade temporal do 

vídeo. Da figura pode ser vista que uma linha reta pode modelar esta relação entre MOS 

e FR, relação mostrada na equação 2, e a figura 6 mostra o comportamento do MOS em 

função do FR: 

 

        (2) 

 

 
Figura 3. MOS em função da FR para vídeos do tipo GW. 

 

Modelagem adicional, de natureza similar às modelagens apresentadas acima, é feita 

para expressar o MOS em função da PER (“Packet Error Rate”).  Por fim, uma 

expressão para o MOS em função dos parâmetros SBR, FR e PER se encontra descrita 

em [12]. 
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A figura 3 apresenta os valores de MOS (escala de 1 a 5) em função da taxa de frames 

FR e da taxa de envio SBR, supondo perda de frames nula, em que se obtém valores de 
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Figura 3. MOS como função do FR e do SBR (PER nula). 

 

MOS situados entre 3,6 e 4,5 a partir dos valores de FR e SBR considerados. 

O modelo é estendido em [12], permitindo confirmar a possibilidade concreta de 

mapear a influencia de parâmetros de rede em uma medida da QoE, explicitada pelos 

valores de MOS mapeados a partir dos valores de PSNR obtidos. Dessa forma, abre-se 

o caminho para trabalhos complementares que, a partir do mapeamento realizado, 

possam levar à definiçao adequada de taxas de envio de vídeo, conforme as 

possibilidades da rede e do receptor, proporcionando assim melhores experiências aos 

usuários, bem como uma melhor utilizaçao dos recursos relativos à infraestrutura de 

rede. 

Estudos adicionais foram realizados,  visando avaliar a influência de parâmetros 

relativos à escalabilidade de vídeo, bem como a análise estatística (incluindo análise de 

variância) dos resultados experimentais obtidos. 

 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste artigo, com base nos resultados dos testes e uma análise estatística dos dados 

obtidos na transmissão de vídeo escalável, logrou-se predizer o valor do MOS de um 

sistema de distribuição de vídeo sob demanda sobre redes P2P, à base de regressão não 

linear. Um mapeamento de QoS em QoE pode então ser obtido, isto é, a partir de 

métricas objetivas e parâmetros quantificáveis, pode ser inferida uma métrica subjetiva 

como é o MOS. 

Um trabalho futuro é o de complementar o preditor para compor um esquema 

adaptativo, a ser empregado em um sistema real. Outro trabalho envolve  a utilização de 

cenário com mobilidade de terminais, permitindo avaliar os reflexos da mobilidade, por 

exemplo, na continuidade da sessão e durante handover. Outro trabalho, por fim, 

envolve a avaliação da qualidade sobre redes heterogêneas, considerando diferentes 

condições de largura de banda, resoluções de tela e capacidades de processamento dos 

pares da rede. 
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