
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
Tietotekniikan osasto
Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio

Aki Parviainen

Radioiden ohjelmansiirto Internetissä
-luotettavuus ja lisäpalvelut

^TEKNTU.rNEN KORKEAKOULU^
TIFTO 1'bKNIl KAN 1AJ-UN KIRJASTOJ
KONhMIKHtiVllB 2

BStXXi

Diplomityö tehty osana diplomi-insinööri tutkinnon suorittamista

Espoo, 25. lokakuuta 2006

Valvoja:

Ohjaaja:

Professori Petri Vuorimaa 

DI Jari Kleimola



TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

Tekijä: Aki Parviainen

Työn nimi: Radioiden ohjelmansiirto Internetissä

-luotettavuus ja lisäpalvelut

Päivämäärä: 25. lokakuuta 2006 Sivuja: 68 + 4

Osasto: Tietotekniikan osasto

Professuuri: T-lll Vuorovaikutteinen digitaalinen media ja sisällöntuotanto

Työn valvoja: Prof. Petri Vuorimaa

Työn ohjaaja: DI Jari Kleimola

Radioiden ohjelmansiirto on perinteisesti toteutettu hyödyntämällä pistemäisiä yhteyk
siä tai releointitekniikkaa sekä mahdollisesti ulkoista palveluntarjoajaa. Tässä diplomi
työssä toteutettiin ohjelmansiirtolinkki Internet-radioista tutulla suoratoistotekniikalla. 
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tettyjen avointen ratkaisujen suhteen, vaan kaikki kokeen ongelmat liittyivät Internet
yhteyteen. Radion ohjelmansiirto on toteutettavissa kyseisellä menetelmällä erittäin 
kustannustehokkaasti mikäli Internet-yhteyden toimivuus ja soveltuvuus kyseiseen tar
koitukseen on varmistettu etukäteen.
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logien tallentaminen.
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Luku 1

Johdanto

1.1 Digitaalisen radion kehitys

Viimeisten vuosikymmenten aikana maailmassa on yhä enenevässä määrin siirrytty 
digitaalisiin tekniikoihin. Digitaalisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana tul
lut yhä enenevässä määrin myös tavallisten kuluttajien kotiin asti esimerkiksi GSM- 
tekniikoiden, Internetin yleistymisen ja pitkäaikaisen digi-tv -projektin myötä. Yksi 
merkittävä alue jolla digitoituminen ei ole vielä toteutunut loppuun asti on radio. 
Pitkäaikaisista yrityksistä huolimatta radiota ei ole vieläkään digitoitu loppuun asti 
eikä tällä hetkellä täyteen digitaalisuuteen siirtymisestä ole Suomen mittakaavas
sa edes mitään tarkkaa suunnitelmaa. 1990-luvulla digitaaliradion tekniikaksi Suo
messa valittiin DAB usean muun eurooppalaisen maan tapaan, mutta käytännössä 
Suomessa ainoastaan Yleisradio otti tekniikan koekäyttöön. Koekäyttöä pidemmäl
le DAB-tekniikan käyttöönotto ei Suomessa kuitenkaan edennyt, vaan digitaalisen 
radion osalta palattiin takaisin lähtöpisteeseen elokuussa 2005, jolloin Yleisradio lo
petti DAB-lähetysverkon [54] ja digitaalisen radion tulevaisuus Suomessa jäi täy
sin avoimeksi. Euroopan mittakaavassa DAB-tekniikkaa hyödynnetään merkittäväs
sä määrin tällä hetkellä vain Isossa-Britanniassa sekä Belgiassa. Suomen lisäksi myös 
Ruotsi ja Hollanti ovat keskeyttäneet DAB-projektinsa vuoden 2005 aikana. Tällä 
hetkellä vaikuttaa siltä että osa Euroopan maista jatkaa DAB-tekniikan kanssa, kun 
taas muut lykkäävät ratkaisujaan ja odottavat uusien soveltuvampien tekniikoiden 
ilmaantumista.

Uusista tekniikoista lupaavimpia on DVB-H, jota muun muassa Suomessa kokeil
laan tällä hetkellä koeverkoissa. DVB-H:n merkittävin etu on sen hyvä integroitumi
nen nykyisiin DVB-tekniikoihin sekä ennen kaikkea hyvät mobiili-tv mahdollisuudet. 
DVB-H tekniikkaa käytettäessä radio on vain helppo erikoistapaus eli mobiili-tv ka-
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LUKU 1. JOHDANTO 2

nava ilman kuvaa. Muita mahdollisia digiradion tekniikoita on tässäkin työssä käy
tetty nettiradioista tuttu suoratoistotekniikka sekä mahdollisesti DAB-standardin 
vuoden 2006 aikana julkaistava uudistettu versio DABv2.

Suurin osa radioyhtiöistä on siirtynyt 1990-luvun loppupuolella viimeistään täysin 
digitaaliseen ohjelmien tuotantoprosessiin eli koko ohjelman tuotantoprosessi nojaa 
digitaaliseen tallentamiseen ja koostamiseen. Käytännössä lähes kaikki radiot käyt
tävät nykyään tietokonepohjaisia soittojärjestelmiä, joiden avulla hallinnoidaan di
gitaalisessa muodossa tallennettua audiomateriaalia ja jotka sisältävät työkalut sekä 
ohjelmien tuottamiseen että niiden ulosajamiseen. Radioissa analoginen osuus alkaa 
normaalisti vasta juuri ennen lähetysten siirtoa radiomastoille tai vasta radiomas
toilla. Valmiudet täyteen digitaalisuuteen ovat siis olemassa jo tällä hetkelläkin, on
gelmana on vain puuttuva ratkaisu digitaalisten lähetysten välittämiseen kuluttajille 
asti.

Kuluttajapuolella erittäin merkittävä ongelma digitalisoitumisessa on kysymys 
vanhojen laitteiden kohtalosta. Pelkästään Suomessa on viimeisimpien tilastojen 
[2] mukaan yli 2,8 miljoonaa henkilöautoa, joista valtaosa sisältää analogisen ra
dion. Radion tapauksessa tilanne on vaikeampi kuin esimerkiksi digi-tv:n kanssa, 
sillä merkittävä osa radioista ei tue ulkoisten sovittimien käyttöä kuten tv-puolella 
(SCART-liittimet / RF-modulaattorit). Ongelmaa pahentaa entisestään uusien au
tojen tiukasti integroidut radiot, joita ei välttämättä voi vaihtaa ollenkaan halut- 
taessakaan sekä ulkoisten sovittimien vähäinen käyttö niidenkin radioiden kanssa 
jotka niitä tukevat - digi-tv -sovitin on helppo hankkia entisten videonauhureiden ja 
DVD-laitteiden jatkoksi, kun taas erittäin harva on käyttänyt tai haluaakaan käyttää 
mitään lisälaitteita radiolähetyksien vastaanottamiseen - varsinkaan autoissaan. Ra
dion digitalisoinnin onnistumisen kannalta on oleellisen tärkeää ratkaista ongelmat 
siten että esimerkiksi autossa tapahtuva kuuntelu on mahdollista myös nykyisellä 
kalustolla.

Tässä työssä pyritään toteuttamaan avoimilla ohjelmistoilla ja avoimen Interne
tin välityksellä toimiva ohjelmansiirto radioiden ohjelmavirran siirtämiseen radion 
tilojen ja radiomastojen välillä käyttäen suoratoistotekniikkaa, jota käytetään ylei
sesti muun muassa Internetin välityksellä kuuluvissa radioissa. Käyttämällä avointa 
tietokonepohjaista ohjelmansiirtoa pystytään radioille tarjoamaan parempaa hallit
tavuutta ja omavaraisuutta, haluttaessa parempaa äänenlaatua, matalampia siirto
kustannuksia sekä erilaisia lisäpalveluja.
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1.2 Työn tavoitteet

Yritystoiminnassa kulujen karsiminen ja säästöjen etsiminen on jokapäiväistä arki
päivää. Kaupallisessa radiotoiminnassa merkittäviä kulueriä ovat tavallisten henki
lökustannusten että jokapäiväisen toiminnan pyörittämisen lisäksi lähetyksien siir- 
tokulut (ohjelmansiirto sekä lähettimien ylläpito) ja tekijänoikeuskulut. Normaalisti 
lähetyksen siirtokulut jakautuvat suunnilleen puoliksi ohjelmansiirron ja lähettimien 
ylläpidon kesken. Lähettimien ylläpidon kustannukset ovat melko lailla vakiot ja 
säästöjä on melko vaikea löytää, mutta sen sijaan ohjelmansiirto voidaan suorit
taa useilla erilaisilla menetelmillä joiden välillä voi olla merkittäviä kustannuseroja. 
Diplomityössä on tarkoitus tutkia yhtä vaihtoehtoista menetelmää eli nettiradioista 
tuttua suoratoistotekniikkaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä luotettavuutta.

1.3 Työn rajaus

Työssä keskitytään tutkimaan lähinnä Internetin välityksellä tapahtuvan suoratois- 
ton luotettavuutta ja yleistä toimivuutta ohjelmansiirrossa. Lisäksi osana työtä on 
toteutettu uuden siirtotavan mahdollistamia lisäpalveluja ja arvioitu palvelujen hyö
dyllisyyttä. Työn tarkastelualueen ulkopuolella on esimerkiksi audion pakkauksessa 
maksimaalisen kompressiotason käyttö tarvittavan Internet-yhteyden nopeusvaati
muksen minimoimiseksi sekä yhtä lailla maksimaalinen audiosignaalin ennallaan säi
lyttäminen esimerkiksi häviöttömillä pakkausmenetelmillä. Näiden ääripäiden sijaan 
työssä tähdättiin CD-tasoisen äänenlaadun säilyttämiseen hyvällä pakkaussuhteel
la häviöllisiä pakkausmenetelmiä hyödyntäen. Työssä ei myöskään kokeiltu erilai
sia Internet-yhteyksiä ja näiden vaikutusta linkin toimivuuteen, sillä lähes jokaisel
le radiomastolle on nykypäivänä saatavana käytännön kokeessakin käytetty ADSL- 
yhteys, joka normaalisti riittää erittäin hyvin audion siirtämiseen ja on hyvin kus
tannustehokas.

1.4 Työn rakenne

Työ on jaettu neljään osaan jotka ovat katsaus työn kannalta oleellisiin tekniikoihin, 
tutkimusasetelma ja tutkimuksen järjestelyt, tutkimuksen tulokset sekä johtopäätök
set. Luvussa kaksi keskitytään työssä sovellettaviin tekniikoihin kuten esimerkiksi au- 
diokoodekkeihin ja yleisiin Internetissä käytettyihin multimedian siirtoon soveltuviin 
protokolliin. Luvussa kolme kuvaillaan tutkimusasetelma sekä tutkimuksen käytän
nön järjestelyt. Tutkimuksen tulokset esitellään luvussa neljässä yhdessä tulosten
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analysoinnin kanssa. Työn perusteella tehdyt johtopäätökset sekä tutkimuksen ar
viointi esitellään luvussa viisi. Näiden lisäksi työn lopussa on listattu työssä käytetyt 
lähteet sekä liitteissä on esitelty työssä toteutetut ohjelmat ja apuvälineet lyhyesti.



Luku 2

Äänenkäsittely ja siirtäminen 
Internetissä

2.1 Radioiden yleisimmät ohjelmansiirtotavat

Radioiden ohjelmansiirrossa käytettävät yleisimmät tekniikat ovat point-to-point- 
yhteydet, releointi sekä tietoverkkopohjaiset ratkaisut. Seuraavassa käsitellään ly
hyesti tekniikoiden perusperiaatteet ja mahdolliset hyvät ja huonot puolet.

2.1.1 Point-to-point-yhteydet

Point-to-point-yhteyksillä tarkoitetaan normaalisti ääntä siirrettäessä yksinkertaisia 
kiinteiden puhelinlinjojen päällä käytettävien koodekkien muodostamia analogisia 
yhteyksiä. Nämä toimivat normaalisti ISDN-linjojen päällä 256 kbps nopeudella ja 
näissä käytetään joko MP3 tai MP2 pakkausta, jotka molemmat ovat häviöllisiä 
pakkausmenetelmiä. Äänenlaatu siis absoluuttisesti huononee siirtotavan takia ja 
tämä onkin syynä suhteellisen korkeiden bittivirtojen käyttöön. Normaalitilanteessa 
radioasemat siirtävät koodekkeja käyttäen lähetyksensä joko suoraan radiomastolle 
tai vaihtoehtoisesti kolmannelle osapuolelle, joka jakelee lähetyksen edelleen mastoille 
esimerkiksi koodekeilla tai IP-verkossa. Kuvassa 2.1 on esitetty malli jossa point-to- 
point-yhteydet on toteutettu kolmannen osapuolen välityksellä. Tällöin ohjelmavirta 
radiosta siirretään vain kertaalleen palveluntarjoajalle, jonka tehtävänä on signaalin 
edelleenjakelu radion lähetysasemille.

Koodekkien etuja ovat yksinkertaisuus ja luotettavuus, tekniikka on erittäin yksin
kertaista ja pitkään käytössä ollutta. Yhteyden luotettavuus riippuu oikeastaan täy
sin käytetystä puhelinlinjasta, häiriöttömällä ja katkeamattomalla linjalla koodek-

5
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Kuva 2.1: Malli point-to-point-ohjelmansiirrosta.

kien luotettavuus on hyvin lähellä sataa prosenttia. Koodekkien huonoja puolia ovat 
rajalliset käyttötavat ja lisäpalvelut, äänenlaadun heikkeneminen pakkaus/purku 
operaation takia sekä kalleus - yksi koodekkiyhteys siirtää normaalisti vain yhtä ste- 
reosignaalia ja useampia signaaleja varten tarvitaan useampia koodekkeja. Koodekit 
eivät myöskään välttämättä aina tarjoa kaksisuuntaisuutta tai kontrolliyhteyksiä.

2.1.2 Releointi

Releointi tekniikkana tarkoittaa signaalien siirtoa hyödyntämällä FM-taajuuksia. Re
leoinnissa ääntä siirretään siis kopioimalla alkuperäistä signaalia radioteitse. Kolmen 
radiomaston, A B ja C, tapauksessa radiolta lähetetään ohjelmasignaali aluksi mas
tolle A, jossa signaali muunnetaan FM-signaaliksi ja lähetetään voimistettuna eteen
päin. Signaalia ei sen sijaan lähetetä suoraan mastoille B ja C, vaan näille mastoille 
sijoitetaan tavalliset radiot viritettyinä maston A taajuudelle. Radioiden avulla vas
taanotetaan A-maston lähettämä signaali ja tämä signaali lähetetään edelleen mas
tojen B ja C taajuuksilla. Kuvassa 2.2 on esitetty yksinkertainen malli releoimisen 
käytöstä ohjelmansiirtoon usean lähetysmaston välillä. Usein releointia käytettäes
sä alkuperäiselle mastolle (A) lähetettävä signaali lähetetään käyttämällä siirtoon 
erillistä matalalla taajuudella toimivaa siirtomenetelmää.

Tekniikkaa voidaan soveltaa myös siten, että lähetettävä signaali siirretään erilli-
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Kuva 2.2: Releoimalla toteutettu ohjelmansiirto.

Kuva 2.3: Releointitekniikan mahdollistama hyökkäys.

sellä radioverkolla mastoilta toisille (matalataajuussiirrot; etuna parempi kantavuus, 
haittana luvanvaraisuus). Yhteistä kaikille tavoille on merkittävä äänenlaadun heik
keneminen ja vaikutuksen kertautuminen yritettäessä lisätä ketjuun maston B lisäksi 
mastoa C joka releoi maston B signaalia. Muita haittapuolia ovat kantama ja sen 
vaihtelut sään mukana, häiriöt ja synkronointi ja turvattomuus. Releoimisen mah
dollistamasta hyökkäyksestä on esitetty malli kuvassa 2.3. Kuvassa hyökkääjän mas
ton C läheisyyteen sijoittama radiolähetin X voi saada maston C lähettämään omaa 
ohjelmaansa maston A lähettämän ohjelman sijaan. Hyötypuolina tekniikalla, on lä
hinnä halpuus, sillä mitään kiinteää yhteyttä ei tarvitse lähetysasemien välillä olla. 
Nykyään releointia käytetään hyvin vähän ja sen käyttö on loppumassa kokonaan.
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Kuva 2.4: VLAN-verkon toteutus.

2.1.3 IP-verkot

IP-verkoissa äänensiirto onnistuu siinä missä kaiken muunkin datan ja vaihtoehto
ja on runsaasti. Yleensä ääntä siirretään suoratoistamalla ja käyttämällä erilaisia 
RTP-protokollia, joiden avulla taataan pieni viive ja hyvä toimivuus virhetilanteis
sa. Ääntä voidaan myös siirtää yleisellä HTTP-protokollalla kuten työn käytännön 
osuudessa hyödynnetyt ohjelmat tekevät, sillä ääni vie pakattuna kohtuullisen vähän 
tilaa verrattuna esimerkiksi videoon. Useat tietoverkkoja ylläpitävät yritykset tar
joavat erilaisia suoratoistopalveluja tai esimerkiksi virtuaali verkko j a (VLAN), joissa 
omia palveluja voi pitää turvallisesti ja eristettynä muusta Internetistä. Virtuaalisis
sa VLAN-verkoissa palveluntarjoajan reitittimet eristävät verkkoon kuuluvat pääte
pisteet omaksi verkokseen, jonka sisällä tapahtuva liikennöinti ei päädy yleiseen verk
koon ja joka voi olla sopimuksesta riippuen lisäksi esimerkiksi täysin salattua. Lisäksi 
verkoissa pystytään toteuttamaan taattu nopeus päätepisteiden välillä eli nopeus ei 
missään tilanteessa laske sovitun nopeuden alle. Kuluttajille tarjottavissa yhteyk
sissä liikennöinti tapahtuu normaalisti avoimessa verkossa sekä yhteyksien nopeudet 
voivat vaihdella verkon käyttöasteen mukaan. Normaalisti operaattorien sopimuk
set takaavat yhteyden nopeuden vain omille reitittimilleen asti ja tästä eteenpäin 
nopeus määräytyy verkon tilanteen mukaan. Kuvassa 2.4 on esitetty yksinkertainen 
VLAN-verkko, jossa verkon päätepisteinä voivat olla esimerkiksi radion lähetysase
milla sijaitsevat vastaanottimet sekä radion toimitiloissa sijaitseva lähetyspiste, jonka 
kautta audiosignaali lähetetään koodattuna.
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2.2 Äänen prosessointi radioissa

2.2.1 Yleistä

Radiotoiminnassa äänen prosessointi on hyvin yleistä ennen signaalin lähetystä ra
diotaajuuksilla. Äänen prosessoimisen avulla äänestä pyritään usein saamaan voi
makkaammin kuuluva ja selkeästi erottuva verrattuna muihin radiokanaviin. Äänen 
prosessoimisessa yleisiä keinoja ovat kompressointi ja limitointi, informaation lisää
minen, stereokuvan laajennus sekä harvinaisempana toistonopeuden muuttaminen. 
Normaalisti lähetyskäytössä prosessoidaan koko äänivirta ennen ohjelmansiirtoa lä
hettiläille ja prosessoimisella haetaan usein asemalle ommelista sointia. Käyttämäl
lä voimakasta prosessointia radio voi erottautua kilpailevista radioasemista omalla 
soinnillaan ja tämä voi olla radiolle merkittävä kilpailutapa.

2.2.2 Kompressointi ja limitointi

Kompressoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa prosessoitavan signaalin voimak- 
kuusvaihteluita tasoitetaan vähentämällä voimakkaimpien kohtien amplitudeja. Pie
nentämällä signaalin amplitudia voimakkaimmissa kohdissa pienenee samalla sig
naalin hiljaisimpien kohtien ja voimakkaimpien kohtien välinen ero. Kompressoinnin 

jälkeen signaalin kokonaisvoimakkuutta voidaan kasvattaa vahvistamalla signaalia 
kokonaisuudessaan. Suhteessa alkuperäiseen signaalin kompressointi muuntaa sig
naalin siis tasaisemmaksi ja kokonaisuutena voimakkaammin kuuluvaksi. Kompres
soinnin toimintaa on esitelty kuvassa 2.5, jossa ylimpänä esitetään alkuperäinen sig
naali ennen kompressiota, keskellä kompressoitu signaali ja viimeisenä kompressoitu 
ja vahvistettu signaali. Viimeinen vahvistettu signaali on kokonaisuudessaan mer
kittävästi voimakkaampi kuin alkuperäinen signaali eivätkä alkuperäisen signaalin 
voimakkaimmat kohdat erotu enää yhtä selvästi kokonaissignaalista.

Kompressointi on aikapohjainen operaatio, mutta se voi käsitellä koko signaalin 
lisäksi myös vain tiettyjä taajuusosia. Tällöin voidaan esimerkiksi käyttää erilai
sia kompressiosuhteita eri taajuuksilla. Kompressiota voidaan käyttää äänen voi
makkuuden vahvistamisen lisäksi esimerkiksi vaimentamaan signaalista puhekaistan 
päälle menevät taajuudet, jotta voidaan selkeästi ja kuuluvasti puhua musiikin kans
sa yhtä aikaa.

FM-lähetyksissä voimakkaampi kompressoitu ja vahvistettu signaali erottuu pa
remmin taustakohinan seasta hiljaisissakin kohdissa. Efektin avulla pystytään ennen 
kaikkea parantamaan kuuluvuutta vaikeissa ja meluisissa kuunteluolosuhteissa kuten 
esimerkiksi autokuuntelussa.
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Kuva 2.5: Audiosignaalin kompressointi.

Limitointi on tekniikkana Eli van samanlainen kuin kompressointikin, erona on vain 
efektin voimakkuus ja käyttötarkoitus. Limitoinnin tEirkoituksena on rajoittaa sig
naalin voimakkuus tietyn maksimiamplitudin alle, eli Imitoimalla asetetaan ehdoton 
yläraja mitä signaalin amplitudi ei missään kohdassa saa ylittää. Limitointi eroaa 
parametreiltään kompressoinnista siinä, että efekti toimii pienemmällä viiveellä ja 
suuremmalla voimakkuudella, eli reagoi nopeammin ja voimakkaammin signaaliin. 
[8, 47, 7, 50]

2.2.3 Informaation lisääminen

Audiosignaalia voidaan käsitellä myös lisäämällä siihen taajuustasossa sellaista in
formaatiota mitä alkuperäisessä signaalissa ei ollut. Efektiä käytetään usein van
hojen nauhoituksien puutteellisen taajuusalueen korjaamiseen lisäämällä signaalis
sa havaittujen äänien harmonisia monikertoja alkuperäiseen signaaliin. Tavoitteena 
on tässä tapauksessa kompensoida jälkikäteen alkuperäisen signaalin heikkotasoisen 
nauhoitustekniikan aiheuttamaa vajavaista taajuusaluetta.

Efektiä käytetään usein ennen kaikkea signaalissa esiintyvien korkeiden taajuusa
lueiden muokkaamiseen. Yhtä lailla efektiä voidaan käyttää esimerkiksi bassontois- 
ton korostamiseen lisäämällä uusia ääniä korostamaan signaalissa havaittuja mata
lien taajuuksien osia. [8, 49]
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2.2.4 Stereokuvan laajennus

Stereokuvan laajennus on efekti, jonka avulla voidaan voimistaa signaalin kanavien 
erottuvuutta toisistaan. Tekniikan perusideana on lisätä kanavien viivettä ja miksa
ta kanavia ristiin toistensa kanssa. Stereokuvan laajennusta käytetään ennen kaik
kea parantamaan autokuuntelua, jossa fyysisesti kanavat toistetaan hyvin lähekkäin. 
Efektin avulla toisto saadaan kuulostamaan siltä kuin kanavat olisivat paljon kauem
pana toisistaan kuin mitä oikeasti ovatkaan. Stereokuvan laajennusefektin voimakas 
käyttäminen voi tietyissä tilanteissa vaikuttaa monosignaaliin haitallisesti ja esimer
kiksi häivyttää siitä joitakin osia kokonaan. [8]

2.2.5 Nopeuden muutokset

Nopeuden muutoksella tarkoitetaan audion aikapohjaista nopeuttamista. Efektin 
avulla audio toistetaan siis nopeammin kuin millä se on alunperin nauhoitettu. On 
yleisesti tunnettu asia, että ihmisen aistit eivät havaitse kovinkaan hyvin nopeuden 
muutoksia ja efekti on tuttu esimerkiksi elokuvien esittämisestä PAL-järjestelmissä. 
Elokuvat tuotetaan normaalisti formaatissa jossa kuva vaihtuu 24 kertaa sekunnissa, 
kun taas PAL-järjestelmä käyttää 25 kertaa sekunnissa vaihtuvaa kuvaa. Käytännös
sä elokuvien toistoa nopeutetaan noin neljä prosenttia, jotta elokuvien toistonopeus 
saadaan samaksi PAL-järjestelmän kanssa. Radion tapauksessa voidaan yhtä lailla 
käyttää pieniä muutaman prosentin muutoksia toistonopeudessa ilman että kuun
telijat sitä helposti havaitsevat. Syy nopeutuksen käytölle voi olla esimerkiksi tarve 
saada enemmän musiikkikappaleita mahtumaan jokaiselle ohjelmatunnille. On myös 
mahdollista, että kuuntelijat kokevat hivenen nopeutetun lähetyksen laadullisesti 
paremmaksi, mutta asiasta ei löydy suuntaan tai toiseen vahvistettuja tutkimustu
loksia. [8]

2.3 Audion pakkaaminen

2.3.1 Yleistä audion pakkaamisesta

Audiokoodekilla tarkoitetaan menetelmää joka muuntaa äänen digitaaliseen muo
toon ja takaisin. Audiokoodekki voi olla toteutettu sekä ohjelmallisesti että käyttä
mällä rautapohjaista DSP-prosessoria. Koodattaessa audiota digitaaliseen muotoon 
muuntaa koodekki analogisen audion aluksi digitaalisiksi näytteiksi. Muuntaminen 
perustuu yksinkertaiseen signaalinkäsittelyyn, jossa jatkuvasta analogisesta signaa
lista muodostetaan diskreetti digitaalinen signaali mittaamalla signaalin amplitudi
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Kuva 2.6: Audiokoodekin toiminta pakattaessa audiota.

hyvin pienin väliajoin. Väliajan käänteislukua kutsutaan näytteenottotaajuudeksi eli 
luvuksi miten monta kertaa sekunnissa näyte otetaan. Mitä enemmän näytteitä ote
taan sekunnissa, sitä tarkemmin digitaalinen signaali vastaa alkuperäistä analogista 
signaalia. Näytteitä otettaessa käytetään normaalisti 16 bitin tarkkuutta ja näyt
teenottotaajuuden valinnassa hyödynnetään Nyqvistin näytteenottoteoreemaa. Teo
reeman mukaan alkuperäinen jatkuva signaali voidaan muodostaa digitoidusta sig
naalista interpoloimalla käytettäessä kaksi kertaa suurempaa näytteenottotaajuutta 
verrattuna alkuperäiseen signaaliin. Ihmisen korva pystyy fysiologisesti kuulemaan 
ääniä maksimissaan 20 kHz:n asti, joten normaalisti tuotettaessa korkealaatuista di
gitaalista audiota käytetään näytteenottotaajuutena joko 44,1 kHz:a tai 48 kHz:a. 
CD-tasoinen digitoitu signaali käyttää bittivirtanopeutta 1411 kbps (44,1 kHz 16-bit 
stereo). Yleisimmät tallennusmuodot ovat PGM ja ADPCM. [35]

Äänen digitoinnin jälkeen audiokoodekit muuntavat normaalisti audion taajuus- 
muotoon käyttämällä kosini-muunnosta (MDCT). Tämän jälkeen taajuusmuotois- 
ta signaalia käsitellään audiokoodekin algoritmien avulla, jotka poistavat audiosta 
psykoakustisen mallin avulla ihmiskorvan kuulemattomia ääniä. Tämän jälkeen sig
naalia pakataan käyttämällä häviöttömiä pakkausalgoritmeja, kuten esimerkiksi pi- 
tuuskoodausta tai lineaarista ennustusta. Lopullinen pakattu signaali saadaan käyt
tämällä Huffman-koodausta tai sen muunnelmaa saadun signaalin pakkaamiseen. 
Audion käsittely voi olla joko häviöllistä tai häviötöntä. Häviöllisessä pakkauksessa 
audiosta poistetaan osia kokonaan, eikä lopputuloksena saadusta pakatusta muodos
ta voida enää muodostaa alkuperäistä signaalia muuttumattomana. Häviöttömässä 
pakkauksessa taas signaali voidaan palauttaa täysin ennalleen. Äänenpakkausproses- 
si on esitetty kuvassa 2.6.
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2.3.2 Häviötön pakkaus

Häviöttömässä pakkauksessa käytetyt menetelmät ovat käytännössä yleisten pak
kausmenetelmien versioita, jotka on muokattu huomioimaan audiosignaalien erityi
sominaisuuksia. Häviöttömässä pakkauksessa parhaat algoritmit pystyvät pienentä
mään audion kokoa keskimäärin puoleen. Häviöttömät algoritmit käyttävät usein 
lineaarista ennustusta (linear prediction), Huflman-koodausta ja pituuskoodausta 
(run-length coding). Lineaarisella ennustuksella tarkoitetaan algoritmia, jossa aika- 
muotoisen signaalin tulevia arvoja ennustetaan muodostamalla funktio aikaisempien 
näytteiden perusteella. Funktion arvoja laskemalla saadaan tietää signaalin tulevia 
arvoja. Pituuskoodauksella tarkoitetaan samojen näytteiden peräkkäisten esiinty
mien koodaamista merkitsemällä peräkkäiset esiintymät vain lukumääräisesti. Esi
merkiksi jos sata peräkkäistä näytettä todetaan samoiksi, niin voidaan tilansäästä- 
miseksi tallentaa vain yksi näyte ja merkitä se esiintyväksi sata kertaa peräkkäin. 
Huffman-koodauksessa näytteet ryhmitellään yleisyyden mukaan ja näytteiden si
jaan ne koodataan Huffman-koodeilla, jossa yleisimmät näytteet saavat lyhyimmät 
koodit ja harvinaisimmat pisimmät. Audion pakkaamisessa käytetyistä häviöttömis- 
tä algoritmeista yleisiä ovat muun muassa FLAG, AL AC, shorten, Windows Media 
Audio lossless ja MPEG-4 ALS. [55, 32]

2.3.3 Häviöllinen pakkaus

Häviöllisten koodekkien toiminta perustuu ihmisen kuulon psykoakustisten ominai
suuksien hyödyntämiseen. Koodekit pyrkivät poistamaan alkuperäisestä signaalista 
osat joita ei ole mahdollista kuulla ihmiskorvalla. Tällaisia osia ovat esimerkiksi kor
keilla taajuuksilla esiintyvät heikot äänet, voimakkaiden äänien läheisyydessä esiin
tyvät kertaluokkia heikommat äänet ja hyvin korkeat taajuudet kokonaisuudessaan. 
Merkittävin näistä efekteistä on voimakkaiden äänien läheisyydessä esiintyvien hei
kompien äänien tunnistaminen ja poisto. Poistamisen sijasta algoritmit voivat myös 
koodata nämä oletettavasti kokonaissignaalin kannalta vähemmän tärkeät osat pal
jon voimakkaammin kuin muut osat signaalista. Säästettyä tilaa voidaan käyttää 
vastaavasti kuulemisen kannalta oleellisten osien koodaamiseen suuremmalla tark
kuudella. Koodekkien käyttämät algoritmit toimivat yleensä taajuus-avaruudessa, 
joten ennen psykoakustisten algoritmien käyttöä koodattava signaali muunnetaan 
aika-avaruudesta taajuus-avaruuteen käyttämällä MDCT-muunnosta.

Psykoakustisten ominaisuuksien lisäksi häviölliset menetelmät käyttävät samoja 
menetelmiä kuin häviöttömätkin menetelmät lopullisen pakatun audion muodosta
misessa. Nykyisillä häviöllisillä menetelmillä voidaan tuottaa melko helposti signaa-



LUKU 2. ÄÄNENKÄSITTELY JA SIIRTÄMINEN INTERNETISSÄ 14

leita jotka kuuntelijat kokevat riittävän samanlaisina alkuperäisiin nähden, mutta 
jotka vievät tilaa alle kymmenesosan alkuperäisiin verrattuna. [34, 40, 56]

2.3.4 Yleisimmät koodekit Internetissä

Häviöllisistä pakkausmenetelmistä tunnetuimpia ja käytetyimpiä ovat MPEG-stan- 
dardeissa määritellyt MP2, MP3 ja AAC sekä Real Audio, Windows Media Audio ja 
Ogg Vorbis. MPEG-standardeissa määritellyistä koodekeista MP2 on vanhin, MP3 
uudempi ja ylivoimaisesti suosituin koodekki, sekä AAC on MPEG-2 standardin 
yhteydessä esitelty parannetuilla ominaisuuksilla varustettu versio. MPEG-perheen 
ulkopuolella yleisimpiä koodekkeja ovat Real Median Real Audio sekä Microsoftin 
Windows Media Audio, molemmista koodekeista löytyy vaihteleva määrä erilaisia 
versioita. Avoimista koodekeista yleisin on Ogg Vorbis. Seuraavassa käsitellään ly
hyesti MP2- ja MP3-koodekit sekä tämän työn käytännön osassa hyödynnetty Ogg 
Vorbis. [20]

2.3.5 MP2-koodekki

MP2-koodekki on yleisistä koodekeista vanhin ja se keskittyy käsittelemään signaa
lia vain aika-ulottuvuudessa, eli erillistä muunnosta taajuus-ulottuvuuteen ei tehdä 
MP2-koodekkia käytettäessä. Vaikka MP2 häviöllisenä menetelmänä pyrkii mallin
tamaan ihmisen kuulon erityisominaisuuksia ja poistamaan signaalista epäolennai
suuksia, niin uudempiin koodekkeihin verrattuna menetelmät ovat yksinkertaisem
pia. MP2-koodekin merkittävin ero uudempiin koodekkeihin on kanavariippumatto- 
muus. Koodattaessa stereosignaalia koodekki ei siis huomioi mitenkään vasemman ja 
oikean kanavan mahdollista samanlaisuutta, vaan käsittelee kanavia irrallisina sig
naaleina. Tämä huonontaa koodekin pakkaussuhdetta merkittävästi ja tekee siitä 
käyttökelpoisen vain kohtuullisen korkeilla bittivirtanopeuksilla (>= 192 kbps). Toi
nen merkittävä ero uudempiin koodekkeihin on pakkauksessa käytetty audion jako 
vain 32:n erilaiseen taajuusalueeseen (sub-band). Näistä alueista koodekki poistaa 
ne mitkä psykoakustisen mallin mukaan eivät ole tarpeeksi hyvin kuuluvia. Uudem
mat koodekit käyttävät huomattavasti tarkempaa audiosignaalin jakoa taajuusaluei
siin ja pystyvät näin ollen poistamaan signaalista paljon tarkemmin osia kuin MP2- 
koodekki. [31]

MP2-koodekki on nykyään merkittävässä roolissa digi-tv-lähetyksissä, joissa se on 
standardoitu tapa lähettää tv-lähetyksien audio. Myös DAB-järjestelmässä käyte
tään MP2-koodekkia audion välityksessä. Tämän lisäksi MP2-koodekkia käytetään 
merkittävissä määrin erilaisissa audiolähetysjärjestelmissä sekä tv- että radio-aloilla



LUKU 2. ÄÄNENKÄSITTELY JA SIIRTÄMINEN INTERNETISSÄ 15

ja lisäksi sitä käytetään radioissa usein alkuperäismateriaalin (musiikkikappaleet, oh
jelmat) tallennukseen. Tämän työn teettäneellä radiokanavalla lähes kaikki (>90%) 
audiomateriaali oli MP2-koodekilla pakattu. [30]

MP2-koodekin merkittävin etu on yksinkertaisuus, sillä enkoodaus ei vaadi ko
vinkaan paljon prosessointia ja niinpä koodekkia käytetään paljon erilaisissa audion 
siirtosovelluksissa (esimerkiksi point-to-point-yhteydet). Muita MP2-koodekin etuja 
ovat hyvä äänenlaatu korkeilla bittivirtanopeuksilla, sekä laaja ja vakiintunut tuki 
erilaisissa sovelluksissa ja järjestelmissä.

2.3.6 MP3-koodekki

MP2-koodekin pohjalta kehitetty MP3-koodekki on yleisin käytössä oleva koodekki, 
jonka käyttö yleistyi erittäin voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen Internetissä. 
Koodekin lyhenteestä on muodostunut käsite, jolla usein tarkoitetaan koodekin sijaan 
kaikkea mahdollista digitaaliseen musiikkiin liittyvää sekä Internetissä että tietoko
nemaailmassa yleensäkin. MP3-koodekkia suunniteltaessa tavoitteena oh parantaa 
signaalin pakkaussuhdetta merkittävästi verrattuna aikaisempaan MP2-koodekkiin. 
MP3-koodekin merkittävimmät erot MP2-koodekkiin ovat aika-avaruudessa tapah
tuvan koodaamisen sijaan tehtävä koodaus taajuus-avaruudessa, sekä tämän mah
dollistamat tarkemmat psykoakustiset algoritmit. Lisäksi eroja ovat kanavien käsit
teleminen yhdessä, sekä huomattavasti tarkempi koodaus (taajuusalueita 32:n sijas
ta 576). MP3-koodekkia käytettäessä koodataan yleensä mono- tai stereosignaaleja, 
mutta koodekki on laajennettavissa tukemaan monikanavaista audiota kuten esimer
kiksi elokuvien levityksessä DVD-levyillä yleistä 5.1 muotoa. [6, 31, 16] 

Kuluttajakäytössä MP3-koodekkia käytettäessä riittää yleensä 128 kbps bittivirta- 
nopeus CD-tasoisen äänenlaadun saavuttamiseksi. Monet kuulijat pystyvät kuiten
kin mielestään kuulemaan selvän eron 128 kbps MP3-koodekilla pakatun audion ja 
alkuperäisen materiaalin välillä. Tämän vuoksi nykyään on yleistynyt tapa käyttää 
hivenen korkeampaa bittivirtanopeutta, sekä ennen kaikkea on siirrytty vakionopeu
desta vaihtelevaan nopeuteen. Tällöin koodekki voi tarvittaessa käyttää enemmän 
bittejä vaikeampien kohtien koodaamiseen ja vähemmän bittejä helppojen kohtien 
koodaamiseen.

CBR-koodaus

CBR-koodaukseksi kutsutaan audion koodaamista, jossa signaali koodataan käyttä
mään vakiota bittivirtanopeutta. Tällöin koodekki pyrkii tasaisesti käyttämään sa
maa bittivirtanopeutta riippumatta koodattavan signaalin ominaisuuksista. Käytän
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nössä vakiota bittivirtanopeutta ei kuitenkaan saavuteta koodattaessa CBR-mene- 
telmällä, sillä Huffman-koodaus ja pituuskoodaus menetelminä aiheuttavat luontais
ta vaihtelua nopeuteen. Niinpä koodekit pyrkivät pitämään nopeuden vakiona vain 
audiosegmenttien kesken ja segmentin sisällä nopeus saa yleensä tarvittaessa vaih
della. Todellinen vakio bittivirtanopeus on myös mahdollista käyttämällä signaalin 
täyttämistä (padding), eli tilanteissa missä tilaa jää käyttämättä, niin tila täytetään- 
kin koodaamalla hiljaisuutta jotta bittivirtanopeus pysyy vakiona. CBR-koodauksen 
huono puoli on koodatun signaalin heikkolaatuinen koodaus kohdissa joissa hyvän 
laadun säilyttäminen vaatisi enemmän tilaa (esimerkiksi paljon instrumentteja pääl
lekkäin), sekä tilan hukkaus vastaavasti kohdissa joissa huomattavasti pienemmällä 
bittivirtanopeudella pärjättäisiin (esimerkiksi hiljaisuus). CBR-koodaus sopii hyvin 
tilanteeseen jossa välitetään signaalia siirtokaistan ylärajoilla. Mahdollisesti saavu
tettavasta paremmasta laadusta ei ole hyötyä ylitettäessä siirtokaistan kapasiteetti, 
sillä reaaliaikaisen kuuntelun sijaan kuuntelija joutuu puskuroimaan signaalia. CBR- 
koodauksta käytettäessä on myös mahdollista ennakoida materiaalin tilantarve, esi
merkiksi 5 minuutin nauhoitus 128 kbps bittivirtanopeudella vie melko tarkalleen 
37,5 Mb eli 4,7 MB tilaa. Koodekeista MP2 tukee vain vakiota bittivirtanopeut
ta, kun taas tuoreemmat koodekit tukevat normaalisti sekä vakiota että vaihtelevaa 
bittivirtanopeutta.

VBR-koodaus

VBR-koodauksessa koodekki voi tavallisten pakkauskeinojen lisäksi hyödyntää koo
dattavan signaalin vaihtelevuutta. Koodekki voi tarvittaessa käyttää määriteltyä ta
soa enemmän tilaa signaalin osien koodaukseen, mikäli kokee tilankäytön tarpeel
liseksi. Yhtä lailla koodekki pienentää bittivirtanopeutta tarvittaessa, jotta tilaa 
säästyy ja jotta säästynyttä tilaa voidaan käyttää myöhemmin vaikeiden kohtien 
koodaamiseen korkeammalla bittivirtanopeudella. Vaihtelevaa nopeutta käytettäes
sä audiokoodekkeja ohjaillaan normaalisti käyttämällä erityistä laatuparametria, jol
la koodekille kerrotaan miten laadukasta audiosignaalia halutaan tuotettavan. Arvon 
perusteella koodekki valitsee itselleen maksimaalisen hetkellisen bittivirtanopeuden 
sekä käytettävät algoritmit ja niiden aggressiivisuuden.

VBR-koodauksen etuja ovat optimaalinen laatu ja tilankäyttö. Koodatun audion 
laatu on korkeampi varsinkin kohdissa joissa koodekki voi käyttää enemmän tilaa 
vaikeisiin kohtiin ja vastaavasti tilankäyttö on huomattavasti pienempi kohdissa jot
ka on mahdollista koodata pienemmällä nopeudella. VBR-koodauksessa bittivirta- 
nopeus voi periaatteessa vaihdella koko ajan nollan ja 320 kbps:n välillä. Koode-
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keistä MP3 ja Ogg Vorbis tukevat VBR-koodausta ja Ogg Vorbis -koodekilla tämä 
on oletuksena käytössä. VBR-koodauksen huonoja puolia ovat tilankäytön vaikea 
ennakointi, sillä tuotettujen audiotiedostojen koko vaihtelee merkittävästi aineiston 
vaikeuden mukaan - esimerkiksi yksinkertainen a cappella -kappale voi viedä mer
kittävästi vähemmän tilaa suhteessa ison orkesterin monimutkaiseen kappaleeseen. 
VBR-koodaus voi olla ongelmallinen siirrettäessä audiota suoratoistamalla hitaan 
Internet-yhteyden läpi mikäli keskimääräinen bittivirtanopeus on lähellä Internet
yhteyden maksiminopeutta.

ABR-koodaus

ABR-koodauksella tarkoitetaan koodausta jossa pyritään saavuttamaan keskimää
räisesti vakiona pysyvä bittivirtanopeus. ABR-koodaus on käytännössä VBR-koo
dauksen erikoistapaus, jossa koodekille kerrotaan bittivirtanopeus jota sen halutaan 
tuottavan, mutta annetaan koodekille vapaus vaihdella nopeutta halutessaan. ABR- 
koodaus on siis CBR- ja VBR-koodauksien välimuoto, yleensä halutaan CBR-koo- 
dauksen tavoin vakiona pysyvää bittivirtanopeutta, mutta yhtä lailla halutaan VBR- 
koodauksen tuomia tilansäästöjä ja laadun paranemisesta. ABR-koodauksen tapauk
sessa yleensä haetaan kompromissia, jossa koodekki ei vaihtele bittivirtanopeutta 
varsinkaan yli pyydetyn nopeuden aggressiivisesti ja paljon, vaan pyrkii pysytte
lemään mahdollisimman lähellä pyydettyä nopeutta. ABR-koodausta käytettäessä 
voidaan enkooderille normaalisti antaa myös maksimi- ja minimibittivirtanopeudet 
joita koodekki ei ylitä tai alita missään tilanteessa. Näitä parametreja käyttämällä 
voidaan varmistua että VBR-koodauksen yhteydessä mainittua Internet-yhteyden 
kapasiteetin loppumista ei voi tapahtua missään tilanteessa. ABR-koodauksen hait
tapuoli on sen vaikeakäyttöisyys, sillä on hyvin vaikea tietää mikä on sopiva nopeus 
koodattavalle audiolle. Niinpä on helppoa valita joko liian korkea bittivirtanopeus 
jolloin tilaa tuhlaantuu, tai vastaavasti liian matala jolloin koodatun signaalin laatu 
voi kärsiä haluttua enemmän. ABR-koodausta tukevat koodekeista sekä MP3 että 
Ogg Vorbis.

2.3.7 Ogg Vorbis

Ogg Vorbis on melko tuore koodekki jonka määrittely ja referenssi toteutus valmis
tuivat 2000-luvun alussa. Koodekin tuoreus näkyy sen edistyneisyytenä, Ogg Vor
bis on jonkin verran edistyneempi kuin esimerkiksi MP3 ja on ominaisuuksiltaan 
vastaavantasoinen kuin MP3-koodekin seuraaja A AC. Ogg Vorbis nimenä tarkoit
taa itseasiassa Ogg-siirtoformaattiin tallennettua Vorbis-koodekilla pakattua dataa.
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Ogg-siirtoformaatin sisällä voidaan siirtää useita erilaisia audio- ja videovirtoja pa
kattuina erilaisilla koodekeilla. Käytännössä yleisimmin Ogg-formaattia käytetään 
Vorbis-koodekin kanssa koodattaessa korkealaatuista kaksikanavaista audiota. Tä
män vuoksi yleiseen käyttöön on jäänyt termi ”Ogg Vorbis” kuvaamaan audiokoo- 
dekkia pelkän Vorbis-koodekin sijaan.

Ogg Vorbis on ainoa yleisessä käytössä oleva täysin avoin ja vapaa koodekki, joka 
on suunniteltu alusta lähtien Internet-käyttöön soveltuvaksi. Esimerkiksi siirtofor
maatti on määritelty erittäin joustavaksi ja Ogg Vorbis mahdollistaa muun muassa 
koodatun materiaalin reaaliaikaisen manipuloinnin esimerkiksi bittivirtanopeuden 
vähentämiseksi. Kyseisen ominaisuuden avulla voidaan audiota suoratoistettaessa 
käyttää korkeatasoista koodausta ja dynaamisesti skaalata bittivirtanopeutta alas
päin kuuntelevan asiakkaan mukaan. Normaalisti vastaava ominaisuus toteutetaan 
koodaamalla valmiiksi useita erilaisia versioita audiosta ja pyrkimällä tunnistamaan 
linjan nopeuden perusteella asiakkaalle parhaiten sopiva versio. Koska Ogg Vorbis 
-koodekkia käytettäessä audio täytyy koodata vain kerran, niin koodaus on merkit
tävästi nopeampaa. Koodaus on lisäksi joustavampaa, sillä dynaamisen skaalauksen 
avulla ei jouduta tyytymään vain muutamaan erilaiseen versioon, vaan voidaan sen 
sijaan tuottaa juuri maksimaalisen laatuinen versio jokaiselle asiakkaalle. Käytännön 
tukea dynaamiselle skaalaukselle ei vielä tällä hetkellä ole toteutettu yleisimpiin Ogg 
Vorbista tukeviin palvelinohjelmistoihin, joten ominaisuudesta ei ole paljon hyötyä 
eikä sitä pystytty hyödyntämään tämän tutkimuksen käytännön osassa. Dynaamista 
skaalausta on käsitelty tarkemmin tutkimuksissa [27, 41] joissa esitetään yhdistetty 
audion koodaus sekä jakeluratkaisu, joka pystyy joustavasti skaalaamaan välitettä
vän materiaalin bittivirtanopeutta.

Ogg Vorbiksen täysi avoimuus on toinen koodekin merkittävä etu. Koodekki ei hyö
dynnä mitään patentoituja tekniikoita ja se on lisensoitu avoimella GPL-lisenssillä, 
joten minkäänlaista riskiä koodekin käytössä ei ole nyt eikä tulevaisuudessa. MP3- 
koodekki ei ole vastaavalla tavalla vapaa, vaan ainoastaan avoin standardi johon 
kohdistuu useita patenttivaateita ja osaa patenteista käytetään aktiivisesti lisens
simaksujen keräämiseen. Suljettujen koodekkien potentiaalisia ongelmia ja riskejä 
käsitellään kattavasti artikkelissa [26]. Ogg Vorbis on GPL-lisensointinsa ansiosta 
saanut suosiota muun muassa erilaisten multimediasovellusten kuten pelien parissa 
lisenssimaksuttomuutensa ja laadukkuutensa takia. [38, 28]

Ogg Vorbis -koodekilla koodattu audio vie vähemmän tilaa kuin yhtä laadukas 
audio koodattuna MP3-koodekilla. Ero muodostuu Ogg Vorbiksen erilaisesta psy- 
koakustisesta mallista ja aggressiivisemmasta VBR-toteutuksesta. Saavutettua ti- 
lansäästöä ei voida kuitenkaan suoraan vertailla koodekkien kesken, sillä vertailta



LUKU 2. ÄÄNENKÄSITTELY JÄ SIIRTÄMINEN INTERNETISSÄ 19

vat signaalit tulisi koodata siten että molempien koodekkien tuottama signaali olisi 
laadultaan sama. Laadun arvioiminen on subjektiivinen prosessi ja vaihtelee vertai
li) an mukaan, joten on käytännössä mahdotonta tehdä tarkkaa objektiivista pak
kauskoon vertailua kahden eri signaalin välillä. Pakattujen signaalien objektiivista 
ja subjektiivista arviointia käsitellään kappaleissa 2.3.9 ja 2.3.10.

2.3.8 Quality-parametri

Ogg Vorbis käyttää oletuksena VBR-koodausta eikä koodekin kanssa normaalisti 
käytetä ollenkaan CBR-koodausta. VBR-koodausta ohjaillaan normaalisti käyttä
mällä Quality-parametria, myöhemmin Q-parametri, kertomaan audiokoodekille mi
ten laadukasta lopputulosta koodekin halutaan tuottavan. Q-parametria käytettäes
sä ei siis normaalisti pyydetä koodekkia koodaamaan audiosignaali tietylle vakiolle 
bittivirtanopeudelle tai bittivirtanopeuksien vaihteluvälille, kuten yleisesti tehdään 
esimerkiksi käytettäessä MP2- ja MP3-koodekkeja. Sen sijaan valitun Q-parametrin 
perusteella koodekki päättää itsenäisesti käyttämänsä algoritmit ja miten aggres
siivisesti algoritmeja sovelletaan. Käytännössä pienillä Q-parametrin arvoilla koo
dekki poistaa audiosignaalista aggressiivisemmin osia verrattuna korkeampiin para
metrin arvoihin. Vastaavasti pienillä parametrin arvoilla saadaan keskimääräisesti 
pieniä bittivirtanopeuksia verrattuna suurempiin parametrin arvoihin. Ogg Vorbis - 
koodekille voidaan antaa Q-parametrin arvot sadasosan tarkkuudella välillä -1 ja 10, 
joista -1 edustaa koodauksen ääripäätä, jossa pyritään minimaaliseen tilankäyttöön 
ja 10 vastaavasti tilannetta jossa pyritään maksimaaliseen laadun säilyttämiseen.

Q-parametrin käytön perusideana on havainto ettei bittivirtanopeuksien käyttä
minen kuvaa kovinkaan hyvin koodattavien signaalien laadukkuutta. Kahden eri sig
naalin laatu voi olla hyvinkin erilainen, vaikka käytetyt bittivirtanopeudet olisivat 
samoja. Käyttämällä bittivirtanopeuksien sijaan Q-parametria saadaan sen sijaan 
kahdesta eri signaalista saman laatuiset versiot, mutta koodattujen signaalien kes
kimääräiset bittivirtanopeudet voivat poiketa toisistaan merkittävästi riippuen siitä 
miten paljon eroa koodattavilla signaaleilla oli. Q-parametrin toisena perusideana 
on laadun säilyminen samana, vaikka koodekki vaihtuisi uudempaan. Tällöin uu
demmalla koodekilla samalla Q-parametrin arvolla koodatut signaalit ovat yhtä laa
dukkaita kuin aikaisemmallakin, mutta vievät vähemmän tilaa koska oletettavasti 
uudempi versio koodekista sisältää parannuksia pakkausalgoritmien toimintaan.
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2.3.9 Äänen laadun objektiivinen arviointi

Audiokoodekkien tuottaman signaalin objektiivinen arviointi on haastavaa, sillä laa
tu on aina subjektiivinen asia joka riippuu kuuntelijasta. Niinpä audiokoodekkeja pe
rinteisesti arvioidaan kuuntelutestien avulla. Kuuntelutestit ovat kuitenkin aikaa vie
viä ja hankalia järjestää, joten erilaisia menetelmiä objektiivisen laadun arvioimiseen 
on myös pyritty kehittämään. Perinteisesti menetelmät keskittyvät mittaamaan koo
dattujen signaalien SNR-arvoa ja THD-arvoa. SNR-arvolla tarkoitetaan signaalin ja 
taustakohinan eroa logaritmisella desibeli-asteikolla ilmaistuna, kun taas THD-arvo 
kuvaa signaaliin koodauksessa ilmaantunutta harmonista säröä. Näiden arvojen ja 
subjektiivisen laadun välillä ei ole kuitenkaan mitään tarkkaa osoitettua yhteyttä, 
vaan arvot ovat enemmänkin vain signaalin ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä 
kerro kahden eri koodekin välisistä eroista mitään. SNR- ja THD-arvo ja käytetään 
usein subjektiivisten kuuntelutestien tuloksien yhteydessä lisänä, kuten esimerkiksi 
kokeessa [9] jossa vertailtiin psykoakustisia ja geneettisiä algoritmeja audion pakkaa
misessa. [17]

Äänen laadun objektiivisessa arvioinnissa lupaavimpia menetelmiä ovat psykoa
kustisia ominaisuuksia hyödyntävät menetelmät. Menetelmien perusideana on käyt
tää ihmisen korvaa simuloivia algoritmeja audion pakkaamisen lisäksi arvioimaan 
myös pakkauksen laadukkuutta. Menetelmissä analysoidaan pakkaamaton audio se
kä pyritään tunnistamaan siitä tärkeimmät ihmiskorvalle kuuluvat äänet. Tämän jäl
keen menetelmät arvioivat koodekin tuottamaa pakattua ääntä ja pyrkivät tunnis
tamaan tästä miten paljon kuuluvat äänet ovat muuttuneet pakkauksen yhteydessä. 
Kyseistä menetelmää käyttäneissä tuoreissa mittauksissa [40] todettiin modernien 
koodekkien objektiivisen laadun olevan erittäin lähellä toisiaan käytettäessä yli 160 
kbps bittivirtanopeutta. Ainoastaan vanha MP2-koodekki erottui tällä nopeudella 
heikompana verrattuna Ogg Vorbis, MP3 ja AAC-koodekkeihin. Alle 160 kbps bitti- 
virtanopeuksilla koodekit erottuvat toisistaan ja mittauksissa Ogg Vorbis todettiin 
objektiiviselta laadultaan parhaaksi koodekiksi yleisesti käytetyllä 128 kbps bittivir- 
tanopeudella. Toisessa kokeessa [48] tutkittiin häviöllisten koodekkien soveltuvuutta 
puheäänen akustiseen analysointiin. Kokeessa käytetyt koodekit olivat MP3 ja Ogg 
Vorbis ja tulokseksi saatiin, että häviöllisiä koodekkeja voidaan käyttää akustiseen 
analysointiin matalimpia (40 kbps) bittivirtanopeuksia lukuun ottamatta. [38]

2.3.10 Äänen laadun subjektiivinen arviointi

Yleisin tapa arvioida audiota pakkaavien koodekkien laatua on subjektiivisten kuun
telutestien käyttäminen. Kuuntelutestit toteutetaan yleensä käyttämällä useita eri-
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tyyppisiä audiosignaaleja, jotka koodataan testattavilla koodekeilla käyttäen vertai
lukelpoisia parametreja. Tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt kuuntelevat tämän 
jälkeen saadut näytteet sokkotestinä eli kuuntelijat eivät tiedä näytteiden koodauk
sessa käytettyjä koodekkeja ja koodekin parametreja. Näytteiden joukkoon lisätään 
normaalisti myös referenssiksi alkuperäiset signaalit. Koehenkilöt arvioivat yleen
sä näytteiden laatua asettamalla ne paremmuusjärjestykseen ja arvioimalla niiden 
laatua oletettuun referenssiin verrattuna.

Kuuntelutestien toteuttamiseen on määritelty useita suosituksia ja spesifikaatioi
ta, joissa määritellään enemmän tai vähemmän tarkasti perusperiaatteen käytännön 
toteutus. Eri suositukset voivat määritellä esimerkiksi sen onko referenssi kätketty 
näytteiden joukkoon vai erillään jolloin kuuntelija tietää referenssin. Usein määritel
lään myös saako kuuntelija toistaa näytteitä halutessaan, ja saako kuuntelija vaihtaa 
näytteiden järjestystä vapaasti. Lisäksi suosituksissa voidaan ottaa kantaa tarvitta
vien koehenkilöiden määrään, koehenkilöiden asiantuntemukseen pakkausmenetel
mistä, sekä tilastolliseen arviointiin. Tilastollista arviointia käytettäessä arvioidaan 
miten satunnaisia yksittäisen kuulijan arviot ovat. Tällöin pelkästään arvaamalla 
suoritetut arviot voidaan poistaa tuloksista ennen tuloksien analysointia. Tunne
tuimpia ja käytetyimpiä suosituksia ovat ITU-R järjestön suositukset, ennen kaikkea 
vanhempi BS.1116 [22] ja tuoreempi MUSHRA-menetelmä. [23]

Mainittujen suositusten merkittävin ero on näytteiden keskinäinen vertailu. Van
hemmassa BS.1116 menetelmässä näytteitä verrataan aina yksitellen samaan refe- 
renssinäytteeseen ja pyritään havaitsemaan näytteiden erot. Menetelmässä vertailta
via näytteitä vaihdellaan satunnaisesti ja mukana on myös kätketty referenssi. Tes
tattaessa kahta näytettä A ja B sekä referenssiä X, arvioija vertailee ja pyrkii havait
semaan eroja suhteessa A ja X näytteen välillä sekä B ja X näytteen välillä, mutta 
ei suoraan A ja B näytteiden välillä. Menetelmä soveltuu hyvin mittaamaan ero
ja korkeatasoisten näytteiden välillä, mutta huonosti tilanteissa joissa näytteet ovat 
selkeästi huonompitasoisia kuin käytetty referenssi. Tällöin näytteiden keskinäiset 
laadulliset erot jäävät epäselviksi, sillä kaikissa näytteissä on oletettavasti merkittä
viä eroja referenssiin nähden ja on vaikea sanoa näytteiden keskinäisistä suhteista 
mitään. Menetelmässä käytetään testimateriaalina tarkkaan määriteltyjä näytteitä, 
jotka on pyritty tekemään koodekkien kannalta mahdollisimman vaikeiksi ja vir
heiden havaitsemisen mahdollisimman helpoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi näytteet 
joissa kuuluu yksittäisiä puhtaita klassisia instrumentteja. [44]

MUSHRA-menetelmässä arvioija saa vapaasti vertailla näytteitä keskenään eli 
näytteitä ei tarvitse koko ajan verrata samaan referenssiin. Näytteiden joukkoon 
on kätketty referenssinäytteen lisäksi myös yksi tai useampia ankkurinäytteitä, jot
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ka on tuotettu yksinkertaisella taajuuksien suodattamisella referenssinäytteestä (esi
merkiksi 3,5 kHz suodatus). Ankkurinäytteiden tarkoituksena on parantaa mittauk
sen skaalausta eli niiden avulla voidaan varmistaa etteivät pienet virheet näytteissä 
aiheuta suurta muutosta tuloksessa. Menetelmässä käytetään näytteinä tavallista 
lähetystasoista materiaalia ja tarkoituksesta riippuen voidaan käyttää puhdasta pu
hetta/musiikkia tai puheen, musiikin ja taustahälyn sekoitusta. [46]

Nykyaikaisia koodekkeja subjektiivisen kuuntelutestin avulla arvioivia tutkimuk
sia on esimerkiksi [44], jossa testattiin suosituksen BS.1116 mukaisesti muun muassa 
MPEG-perheen koodekkeja ja todettiin että AAC täytti ainoana koodekkina ITU-R 
suosituksen BS.1115 [21] häviöllisille koodekeille lähetyskäytössä. Bittivirtanopeu- 
den vaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa [45] havaittiin sen aikaisten koodekkien 
saavan kohtuulliset arviot kuuntelutesteissä käytettäessä 64 kbps bittivirtanopeutta. 
Myös uudempaa MUSHRA-menetelmää käyttäneessä kokeessa [46] todettiin AAC- 
koodekki parhaaksi käytettäessä 64 kbps bittivirtanopeutta, joka on vain vähän ma
talampi kuin tässä työssä käytetyt keskimääräiset bittivirtanopeudet. Kokeessa huo
mioitavaa oli myös tulos, että korkeimmilla bittivirtanopeuksilla osa arvioijista ei 
enää erottanut luotettavasti referenssinäytettä koodatuista näytteistä. Tämä osoit
taa, että osa koodekeista pystyy jo melko pienillä bittivirtanopeuksilla toimimaan 
kohtuullisen hyvin. Tuoreemmissa [12] mittauksissa todettiin koodekkien yleisesti 
ottaen parantaneen laadullista tasoaan 64 kbps bittivirtanopeudella. Parhaimmaksi 
koodekiksi kyseisellä nopeudella todettiin MP3-koodekin paranneltu versio MP3pro, 
josta toiseksi paras AAC-koodekki jäi selvästi jälkeen. Yhdessäkään näistä testeistä 
ei valitettavasti ollut mukana työssä käytetty Ogg Vorbis. Sen sijaan tutkimuksessa 
[36] oli myös Ogg Vorbis mukana ja tutkimuksessa todettiin koodekin saavuttavan 
kohtuullisen hyvät tulokset MUSHRA-menetelmällä toteutetussa testissä käytettäes
sä minimissään 64 kbps bittivirtanopeutta.

Yhteenvetona esitellyissä tutkimuksissa koodekit saavuttavat kohtuullisen hyviä 
tuloksia kuuntelutesteissä käytettäessä minimissään 64 kbps bittivirtanopeutta. Tä
män tason alapuolella koodekit erottuvat selkeästi alkuperäisestä materiaalista ja 
saavat lähes poikkeuksetta huonoja laadullisia arvioita. Niinpä pyrittäessä hyväta
soiseen audion välittämiseen Internetissä tulisi 64 kbps bittivirtanopeus ottaa ehdot
tomaksi alarajaksi valittaessa käytettävää bittivirtanopeutta.
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2.4 Multimedian siirto Internetissä

2.4.1 Yleistä

Yhä monipuolisemman multimedian siirtäminen Internetin-välityksellä on yleisty
nyt käytettyjen Internet-yhteyksien nopeuksien kasvun myötä. Äänen siirtäminen 
on kohtuullisen yksinkertaista eikä ääni vaadi kovinkaan suuria nopeuksia Internet
yhteydeltä käytettäessä häviöllisiä pakkausmenetelmiä. Kuluttajatasoiset Internet
yhteydet pystyvät helposti siirtämään kohtuullisen laadukasta ääntä reaaliajassa, esi
merkiksi Internet-pohjaisissa radioissa keskimääräiset bittivirtanopeudet ovat mak
simissaan 200 kbps tasolla. Videon siirtäminen on myös yleistynyt viimeisien vuo
sien aikana, mutta laadukas pakattu video vaatii kertaluokkaa suurempia nopeuksia 
ääneen verrattuna, eikä esimerkiksi Internetissä toimivia tv-asemia ole vielä kovin
kaan monia verrattuna netissä toimiviin radioasemiin. Tulevaisuudessa tilanne tulee 
varmasti muuttumaan Internet-yhteyksien nopeuksien kasvaessa ja pakkausmenetel
mien kehittyessä edelleen.

Multimedian siirtoon Internetissä voidaan käyttää samoja protokollia kuin mitä 
kaiken muunkinlaisen datan siirtoon. Suosituin tapa siirtää tietoa Internetissä on 
käyttää HTTP-protokollaa joka toimii multimedian siirrossa kohtuullisen hyvin. Re
aaliaikaisen tiedonsiirron tarpeisiin on määritelty useita erilaisia protokollia, jotka 
pyrkivät huomioimaan reaaliaikaisen datan tarpeet paremmin verrattuna geneeri- 
sempiin siirtoprotokolliin kuten FTP tai HTTP. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi 
työn käytännön osuudessa hyödynnetty HTTP-protokolla ja reaaliaikadatan siirtoon 
erikoistunut RTP-protokollien perhe. Muita suosittuja multimedian siirtoon soveltu
via protokollia ovat esimerkiksi VoIP-tekniikkaa käytettäessä yleinen H.323 ja Mic
rosoftin MMS. Molempien protokollien kanssa voidaan käyttää myös RTP-perheen 
protokollia varsinaiseen tiedonsiirtoon.

2.4.2 HTTP-protokolla 

Kuvaus

HTTP-protokolla on yksi Internetin kulmakivistä, jonka avulla suurin osa webin 
käyttäjistä selailee web-sivustoja. HTTP on asiakas/palvelin-protokolla, jossa asia
kas kommunikoi palvelimen kanssa lähettämällä protokollassa määriteltyjen meto
dien avulla pyyntöjä palvelimelle. Palvelin vastaa näihin pyyntöihin tila-viestillä ja 
mahdollisesti viestiin liittyvällä datalla (esimerkiksi virheviesti, pyydetyn www-sivun 
sisältö). Asiakas käyttää haluamiensa resurssien ilmaisussa URI-muotoista resurssien 
kuvausta ja palvelin palauttaa tiedot enkoodattuna MIME-standardin mukaisesti.
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Taulukko 2.1: HTTP-protokollan metodit.

metodi kuvaus
HEAD Sivun meta-informaation haku
GET Tietyn resurssin pyyntö, yleisin operaatio
POST Datan lähetys nimetylle resurssille
PUT Nimetyn resurssin siirto palvelimelle
DELETE Nimetyn resurssin poisto palvelimelta
TRACE Komennon palautus vastauksena
OPTIONS Palvelimen tukemien menetelmien tarkistus
CONNECT Pyynnön välitys toiseen palvelimeen

HTTP-protokolla on tilaton protokolla, eli palvelin ei erottele eri asiakkaita toisis
taan vaan kohtelee jokaista pyyntöä erillisenä. Tämä tekee protokollasta hyvin yksin
kertaisen, mutta toisaalta varsinkin web-sovellusten tulee pitää yllä tietoa asiakkaan 
tilasta erillisellä menetelmällä joka vastaavasti lisää sovellustason monimutkaisuutta 
helposti. HTTP-protokolla ei itsessään ota kantaa minkä muotoista dataa sillä siir
retään, vaan protokolla siirtää yhtä lailla pääasiassa tekstistä koostuvat web-sivut 
kuin sivuille mahdollisesti sijoitetut kuvat ja esimerkiksi videotiedostot. Protokol
la ilmaisee siirrettävän tiedon tyypin ja käytetyn enkoodauksen MTMK-sta.nda.rdin 

avulla.
HTTP-protokollan spesifikaatiossa määritellään yhteensä kahdeksan metodia, joi

ta asiakas voi pyytää palvelinta suorittamaan. Kaikki metodit on esitelty taulukossa 
2.1, mutta yleisesti ottaen web-sivujen kannalta oleellisimmat metodit ovat GET, 
POST ja HEAD eivätkä palvelimet välttämättä tue muita metodeja lukuun otta
matta OPTIONS-metodia.

HTTP-protokolla käyttää tiedonsiirtoon TCP-protokollaa, joka on yhteydellinen 
protokolla. Yhteydellisenä protokollana TCP:n käyttö perustuu siis yhteyden muo
dostamiseen, tiedonsiirtoon sekä yhteyden katkaisuun. TCP-protokollan vastuulla 
on pilkkoa HTTP-protokollan tieto IP-paketeiksi, huolehtia pakettien saapumisesta 
oikeassa järjestyksessä, sekä datan kokoaminen uudelleen. Mikäli paketteja katoaa 
matkalla, niin TCP-protokolla pyrkii korjaamaan tilanteen pakettien uudelleenlähe
tyksen avulla. Kadonneet paketit tunnistetaan siten, että jokainen vastaanotettu pa
ketti kuitataan vastausviestillä ja mikäli vastausviestiä ei tietyn ajan sisällä kuulu,
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niin paketti lähetetään automaattisesti uudelleen. TCP-protokolla pyrkii optimoi
maan tiedonsiirtonopeutta käyttämällä sliding window -menetelmää, jossa paketteja 
lähetetään ennen kuin aikaisempien pakettien kuittausviestit ovat saapuneet perille. 
Neuvottelemalla asiakkaan kanssa koko ajan isomman välin milloin kuittausvieste
jä lähetetään, voi palvelin kiihdyttää pakettien lähetysnopeutta kunnes palvelimen, 
asiakkaan tai linkin resurssien rajallisuus alkaa aiheuttaa pakettien katoamista. Näin 
ollen yhteys nopeutuu tiedonsiirron alun jälkeen kunnes saavutetaan maksiminopeus 
ja vastaavasti virhetilanteissa tiedonsiirtonopeus pienenee. [24]

Nykyisin suurin osa HTTP-protokollaa käyttävistä sovelluksista ja laitteista tukee 
vuonna 1997 julkaistua päivitettyä 1.1 versiota tai vuonna 1999 julkaistua tarken
nettua versiota. [13]

HTTP-protokollan edut

HTTP-protokollan parhaita puolia on sen yksinkertaisuus sekä levinneisyys. Pro
tokollan tilattomuus ja rajattu joukko käytettyjä perusmetodeja on yksinkertais
ta toteuttaa pienenkin ohjelman yhteydessä, eikä tämäkään todennäköisesti sillä 
nykyiset tietojärjestelmät sisältävät lähes poikkeuksetta suoran tuen protokollalle 
ja yhtä lailla kaikki nykyiset käytössä olevat ohjelmointikielet sisältävät kirjastota- 
son HTTP-tuen. Protokollan yleisyys näkyy myös siinä, että lähes kaikki Interne
tin kanssa tekemisissä olevat ohjelmat käyttävät ja tukevat jossain määrin HTTP- 
protokollaa. HTTP-protokollaa käytettäessä tiedonsiirtonopeus on myös kohtuullisen 
hyvä johtuen siirtoon käytetyn TCP-protokollan optimoinnista koko käytettävissä 
olevan kaistan hyödyntämiseen.

Työssä käytetty Icecast-ohjelmisto käyttää audion suoratoistoon HTTP-protokol
laa kommunikoidessaan sekä asiakkaiden että materiaalin lähettäjien kanssa.

Haitat multimediakäytössä

Multimediaa siirrettäessä HTTP-protokollan TCP:n avulla tarjoama hyvä koko lin
kin kaistankäyttö ei ole oleellisin asia siirrettäessä multimediaa kuten video- ja au- 
diomateriaalia. Video- ja audio-muotoisen datan siirrossa yhtä lailla oleellista on 
säilyttää riittävän matala latenssi eli viive jatkuvasti. Liian myöhään saapunut data 
kuuluu kuuntelijalle audion katkoksina ja pätkimisenä, sillä mikäli käytetyn soitto- 
ohjelmiston puskuri on kulutettu loppuun, niin ohjelman on pakko keskeyttää soit
taminen eikä tämän jälkeen saapuva puuttuva data enää hyödytä kuuntelijaa mil
lään tavalla. Multimediaa suoratoistettaessa oleellista on saavuttaa hyvä balanssi 
kaistankäytön ja latenssin suhteen - laadukkaat lähetykset vaativat kaistaa mahdol
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lisesti hyvinkin paljon mutta yhtä lailla lähetyksien jatkuvuus on kiinni linkin la
tenssista ja tasaisesta käyttäytymisestä. Suoratoiston kannalta on parempi tilanne 
mikäli linkki toimii tasaisen hitaasti sen sijaan että linkki toimisi nopeasti mutta 
vain sykäyksittäin. Multimediaa siirrettäessä ei myöskään ole välttämätöntä saada 
kaikkea siirrettävää dataa perille asti, sillä esimerkiksi audiota siirrettäessä ihmis
korva ei välttämättä huomaa mikäli sieltä täältä puuttuu pieniä paloja audiota. Esi
merkiksi tutkimuksessa [39] todettiin siirretyn audion subjektiivisen laadun laskevan 
lineaarisesti kadonneiden pakettien osuuden kasvaessa. Kun vain joitakin prosentteja 
lähetetyistä paketeista katoaa siirron aikana tai saapuu perille liian myöhään, niin 
siirretyn audion laatu voidaan kokea lähes yhtä hyväksi kuin tilanteessa jossa yhtään 
paketteja ei katoa.

HTTP-protokolla on ongelmallinen myös materiaalin sisällä siirtymisen suhteen. 
Protokollaan on vaikea toteuttaa edestakaista siirtymismahdollisuutta, sillä proto
kolla on ennen kaikkea suunniteltu lineaariseen tiedonsiirtoon. HTTP-protokolla on 
myös yhteydellisenä protokollana soveltumaton multicasting-käyttöön, eli protokol
lan avulla ei voida lähettää samaa datavirtaa yhdellä kertaa usealle kuuntelijalle, 
vaan sen sijaan jokainen kuuntelija joutuu hakemaan oman materiaalinsa itse palve
limelta. Multimedian suoratoistoon on erikseen määritelty joukko RTP-protokollia, 
jotka on suunniteltu ja optimoitu multimedian ja muun reaaliaikaisen datan siirtoon.

2.4.3 RTP-protokollat 

Kuvaus

RTP-protokollien perhe sisältää perusprotokollina RTSP-, RTP- ja RTCP-protokol- 
lat, joiden tarkoituksena on mahdollistaa joustava multimedian ja muun reaaliaikai
sen datan siirtäminen Internetissä. Protokollista RTSP vastaa tiedonsiirron kontrol
loimisesta, kun taas RTP-protokolla vastaa itse tiedonsiirron toteuttamisesta edel
täjän ohjauksella. Lisäksi usein käytetään RTCP-protokollaa metatietojen siirtämi
seen RTP-protokollan rinnalla. Protokollat eivät ole mitenkään erityisesti toisiinsa 
sidoksissa, vaan RTSP-protokollaa käytettäessä itse tiedonsiirto voidaan toteuttaa 
muullakin protokollalla kuin RTP:llä ja yhtä lailla RTP-protokollaa voidaan käyttää 
muiden protokollien yhteydessä.

RTSP-protokolla

RTSP-protokolla vastaa asiakkaan ja palvelimen välisen tiedonsiirron kontrolloimi
sesta, mutta protokolla itsessään ei tiedonsiirtoa tee, vaan tiedonsiirtoon käytetään 
eri protokollaa (esimerkiksi RTP). Tätä eroa lukuun ottamatta RTSP-protokolla
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Taulukko 2.2: RTSP-protokollan metodit.

metodi kuvaus
DESCRIBE Resurssin meta-informaation haku
ANNOUNCE Lähetyksen tietojen lähetys asiakkaalta
SETUP Tiedonsiirron parametrien ehdotus
OPTIONS Palvelimen tukemien metodien tarkistus
PLAY Tiedonsiirron aloituspyyntö
PAUSE Tiedonsiirron tilapäinen keskeytys
RECORD Tiedonsiirto asiakkaalta palvelimelle
TE ARD OWN Yhteyden lopetus

on rakenteeltaan melko lailla yhteneväinen HTTP-protokollan kanssa. Protokollaa 
käytettäessä asiakas kommunikoi palvelimen kanssa tekemällä pyyntöjä protokollan 
määriteltyjä metodeja käyttäen. RTSP-protokolla ei kuitenkaan ole tilaton protokol
la, vaan RTSP-siirroissa palvelin ylläpitää asiakkaan tilaa tunnisteiden avulla. Koska 
protokolla itsessään ylläpitää yhteyden tilaa, niin protokollan kanssa voidaan käyttää 
tiedonsiirtoprotokollana sekä TCP- että UDP-protokollia. RTSP-protokollan yleisim
mät metodit on esitelty taulukossa 2.2. Kuvattujen metodien lisäksi myös joitakin 
muita harvemmin käytettyjä metodeja on määritelty standardissa.

Käytännössä tiedonsiirto asiakkaan ja palvelimen välillä tapahtuu kuvan 2.7 osoit
tamalla tavalla. RTSP-protokollan toiminta on määritelty vuonna 1998 valmistunees
sa RFC-dokumentissa. [43]

RTP-protokolla

RTP-perheen protokollista varsinaisen datan siirrosta vastaa RTP-protokolla. Pro
tokolla tarjoaa yksinkertaisen datan siirtopalvelun eli siirrettävän datan tyypin tun
nistamisen, datapakettien numeroinnin, pakettien lähetysaikamerkinnät sekä siirron 
monitoroinnin. RTP-protokollan kanssa käytetään normaalisti tiedonsiirtoprotokol
lana UDP-protokollaa sen tarjoaman pienen latenssin takia. UDP-protokolla on yh
teydetön protokolla, joka ei takaa tiedon perille saapumista tai perille saapuvien pa
kettien järjestyksen säilymistä [37]. UDP- ja TCP-protokollien välisiä eroja multime
dian siirrossa on käsitelty tutkimuksessa [53], jossa toteutettiin audio- ja videolinkki 
Internetin välityksellä. Tutkimuksen yhteydessä mitattiin protokollien välisiä eroja
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Kuva 2.7: Esimerkki RTSP-yhteydestä.

ja todettiin UDP-protokollan olevan parempi valinta siirrettäessä multimedia-dataa 
ruuhkaisessa verkossa.

RTP-protokollan kanssa käytetään normaalisti myös RTCP-protokollaa, joka tar
joaa metatietoa RTP-protokollalla siirrettävästä datavirrasta erillisen siirtolinkin vä
lityksellä. Tarjottuja tietoja ovat siirretyn tiedon määrä, siirrettyjen pakettien mää
rä, kadonneiden pakettien määrä, siirron virheet sekä viive asiakkaan ja palvelimen 
välillä. Tietojen perusteella asiakasohjelma pystyy muokkaamaan siirtoa tarvittaessa 
esimerkiksi nostamalla tai laskemalla tiedonsiirron nopeutta linkin ominaisuuksien 
perusteella.

RTP-protokolla määriteltiin RFC-dokumentilla alunperin vuonna 1996 [15]. Ny
kyinen versio protokollasta on määritelty tuoreemmassa 2003 julkaistussa RFC- 
dokumentissa [42] ja samassa dokumentissa on määritelty myös RTCP-protokolla.

Unicasting / multicasting

Unicasting-termillä tarkoitetaan tiedonsiirtoa, jossa jokainen asiakas hakee oman ko
pion siirrettävästä tiedosta palvelimelta. Asiakkaat eivät siis pysty jakamaan haettua 
tietoa, vaikka ne hakisivat sitä yhtä aikaa ja samaa reittiä pitkin, vaan kommunikoin
ti tapahtuu vain ja ainoastaan asiakkaan ja palvelimen välillä. Unicasting-muotoinen
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tiedonsiirto on yleisin tapa siirtää tietoa Internetissä ja sitä käyttävät protokollista 
esimerkiksi HTTP ja SMTP (sähköpostien lähetys).

Multicasting-termillä tarkoitetaan tiedonsiirtotapaa jossa palvelin lähettää da
tan yksittäisten asiakkaiden sijaan erilliseen multicasting-osoitteeseen, jota kuun
telemaan datan haluavat asiakkaat rekisteröityvät. Useat asiakkaat voivat rekiste
röityä kuuntelemaan samaa lähetystä ja asiakkaat voivat saada saman tietovirran 
lähettävältä palvelimelta. Palvelimen ja asiakkaan välillä toimivat pakettien reitit
timet osaavat multicasting-osoitteiden avulla reitittää saman tiedon useille asiak
kaille ilman, että tietoa tarvitsee hakea palvelimelta asti uudelleen. Multicasting 
nopeuttaa merkittävästi tiedonsiirtoa tilanteissa, joissa haettava tieto sijaitsee kau
kana tietoa hakevista asiakkaista ja useat asiakkaat taas sijaitsevat lähekkäin esi
merkiksi saman yrityksen verkossa. Tällöin yrityksen verkkoon asti välitetään vain 
yksi kopio tiedosta, joka jaetaan jokaiselle tietoa siirtäneelle asiakkaalle sen sijaan 
että jokainen asiakas hakisi palvelimelta oman kopion tiedosta. Multicasting-siirto 
voi vähentää merkittävästi palvelimen kuormitusta sekä Internet-linkkien kuormitus
ta asiakkaiden ja palvelimen välillä. Multicasting-tiedonsiirto asettaa erityisiä vaa
timuksia siirtopolun varrella oleville reitittimille, sillä näiden tulee osata käsitel
lä sekä multicasting-osoitteita että reitittää multicasting-liikenne oikein. Myös mui
den reitin varrella sijaitsevien laitteiden kuten esimerkiksi palomuurien tulee tukea 
multicasting-liikennettä. Multicasting-siirtoja käytettäessä ei siis riitä että asiakas ja 
palvelin tukevat siirtomuotoa, vaan sen lisäksi myös kaikkien näiden välillä sijaitse
vien laitteiden tulee tukea multicastingia. [11, 10]

Unicasting-tiedonsiirtoa käytettäessä Internetissä on yleistynyt välimuistipalveli- 
mien käyttö. Välimuistipalvelimia käytettäessä pystytään unicasting-tiedonsiirron 
ongelmia helpottamaan pitämällä palvelimen muistissa kopioita usein haetusta da
tasta ja tarjoamalla tätä dataa asiakkaille suoraan hakematta sitä alkuperäiseltä pal
velimelta mikäli tiedot eivät ole muuttuneet. Välimuistipa!velimien avulla voidaan 
merkittävästi nopeuttaa staattisen tiedon hakemista (esimerkiksi kuvat ja staattiset 
sivut), mutta palvelimet eivät toimi välitettäessä suoratoistettavaa dataa, sillä da
tasta ei voida dynaamisuuden vuoksi tallentaa staattista kopiota välimuistiin. On
gelmaa on käsitelty tarkemmin raportissa [18], jossa esitetään ratkaisuna erilaisia 
tekniikoita joiden avulla välimuisteja pystytään käyttämään suoratoistotekniikkaa 
käytettäessä.

Suoratoistoon käytettävät palvelinohjelmistot tukevat usein välitystekniikkaa, jon
ka avulla voidaan muodostaa palvelimista verkosto, jonka jokaiselta palvelimelta asia
kas voi hakea saman materiaalin. Välitystekniikat voivat vähentää merkittävästi sekä 
palvelimien että verkon rasitusta, varsinkin mikäli materiaalia välittävät palvelimet
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Kuva 2.8: Audion jakelu välitystekniikan avulla.

on sijoitettu monipuolisesti joka puolelle verkkoa. Välitystekniikkaa käsitellään tar
kemmin tutkimuksessa [19] ja lisäksi tekniikkaa on havainnollistettu kuvassa 2.8, 
jossa AE on audiota enkoodaava palvelin joka välittää koodatun audiovirran pää- 
palvelimelle (PP). PP jakelee virran välityspalvelimille (VI..4) sekä sen lisäksi myös 
suoraan asiakkaille (AI..7). Asiakkaat hakevat audiovirran joko välityspalvelimilta 
tai suoraan pääpalvelimelta. Käytännössä tekniikka mahdollistaa myös vikasietoi- 
suuden parantamisen, sillä mikäli joku välityspalvelimista ei vastaanota kuuntelijoi
ta, niin asiakas voi kokeilla myös muita palvelimia. Tasaisen välitysverkoston lisäksi 
on myös mahdollista rakentaa esimerkiksi monitasoisia puumuotoisia palvelinverkos- 
toja, kuten esimerkiksi tutkimuksessa [25] esitetään. Välitystekniikan perusidea on 
aivan sama kuin aiemmin tässä luvussa esitetyn releointi-tekniikan, jota jotkut radiot 
käyttävät ohjelmansiirtoon.

Unicasting- ja multicasting-tiedonsiirtojen toimintaa on esitelty kuvassa 2.9. Ku
van asiakkaista ryhmän A-asiakkaat siirtävät jokainen oman kappaleensa dataa pal
velimelta, kun taas ryhmän B-asiakkaat ovat kytkeytyneitä Internetiin välimuisti- 
palvelimen välityksellä. Välimuisti ei kuitenkaan suoratoistettaessa auta, vaan pal-
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Kuva 2.9: Unicasting- ja multicasting-tiedonsiirrot.

velin siirtää molemmille omat kopiot siirrettävästä datasta. Ryhmän C asiakkaat 
hyödyntävät multicasting-tekniikkaa ja näille asiakkaille palvelimen tarvitsee siir
tää data vain yhden kerran. Kuvan mukaisessa tilanteessa palvelimen kuorma on 
multicasting-siirtojen takia 40% pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa nämäkin 
asiakkaat käyttäisivät unicasting-tiedonsiirtoa.

Edut

RTP-protokolla perheen etu multimedian siirrossa on protokollien suunnittelu alus
ta alkaen juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen sopiviksi. Protokollat on suunniteltu 
minimoimaan tiedonsiirron viiveet ja tarjoamaan mahdollisimman tasainen datan 
virtaus palvelimen sekä kuuntelijan välillä, mikä on paljon oleellisempaa kuin kaiken 
siirrettävän tiedon perille saaminen jatkuvasti kuten HTTP-protokollan tapauksessa. 
RTP-protokollien kanssa käytetään usein erilaisia QoS-tekniikoita palvelun laadun 
ylläpidossa. QoS-tekniikoiden avulla on esimerkiksi jakaa liikenne erilaisiin luokkiin 
ja priorisoida liikennettä luokkien välillä. Esimerkiksi reaaliaikainen multimediada
ta voidaan sijoittaa omaan luokkaansa ja pyrkiä ruuhkaisissa tilanteissa siirtämään 
kyseisen luokan data ennen muiden luokkien dataa. RTP-protokollat mahdollista
vat myös siirtymisen datavirran sisällä edestakaisin (kelausmahdollisuus) sekä tuen 
multicasting-tiedonsiirrolle.
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Haitat

RTP-protokolla perheen haitta on monimutkaisempi toteutus verrattuna esimerkik
si HTTP-protokollaan. HTTP-protokollaa käytettäessä koko tiedonsiirto pystytään 
hoitamaan kyseisellä protokollalla, kun taas RTP-protokollien käyttö vaatii yleen
sä useamman protokollan yhtäaikaista käyttöä (RTSP, RTP ja RTCP). Sovellus- 
tuki RTP-perheelle on merkittävästi paljon vähäisempää kuin esimerkiksi HTTP- 
protokollalla. RTP-siirto on myös optimoitu nimenomaan reaaliaikaisen tiedonsiir
ron tarpeisiin, eikä se pysty korvaamaan yleisiä protokollia kuten HTTP ja FTP. 
RTP-protokolla perheen käyttö voi olla myös moneen tilanteeseen liian raskas rat
kaisu. Protokolla soveltuu mainiosti esimerkiksi VoIP-palveluihin, videokonferenssei- 
hin ja haastaviin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi vaihtelevat ja potentiaalisesti paljon 
paketteja hävittävät mobiiliverkot. Sen sijaan hyvissä olosuhteissa protokollan edut 
suhteessa monimutkaisuuteen eivät välttämättä ole riittävän hyvät, jotta sovellus- 
kehittäjät vaihtaisivat ohjelmansa käyttämään RTP:tä esimerkiksi HTTPm tilalla. 
HTTP-protokollan tiedonsiirtoprotokollanaan käyttämää TCP-protokollaa voidaan 
myös optimoida paremmin multimediakäyttöön soveltuvaksi, esimerkiksi artikkelis
sa [14] esitellyllä menetelmällä, joka parantaa TCP-protokollan toimintaa virheti
lanteissa. Työssä käytetty Icecast-palvelin esimerkiksi ei vielä tue RTP-protokolla 
perhettä, vaan tuki on ollut suunnittelu ja kommenttitasolla jo usean vuoden ajan.



Luku 3

Oma osuus

3.1 Tutkimuskysymys

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten luotettava tavallisen laajakaistayh- 
teyden ja avoimen koodin sovellusten avulla toimiva ohjelmansiirtolinkki on. Luo
tettavuutta arvioidaan käyttämällä metriikkana virhetilanteiden lukumäärää ja va
kavuutta, sekä saavutettua linkin luotettavuustasoa. Mittauksia suunniteltaessa lin
kin luotettavuustasolle asetettiin tavoitteeksi 99,9 prosenttia eli näin suuren osan 
ajasta linkin tulisi pysyä toiminnassa. Virhetilanteiden vakavuuden osalta tavoit
teeksi asetettiin pitkien, yli kymmenen sekunnin mittaisten katkoksien vähyys, sillä 
kyseisenlaiset katkokset ovat radion kuuntelijan kannalta erittäin häiritseviä ja ai
heuttavat helposti kanavan vaihdon jollekin kilpailevalle kanavalle.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää minkälaisia lisäpalveluja avoimen ympäristön 
käyttäminen mahdollistaa, sekä arvioida palvelujen hyödyllisyyttä käytettäessä tie
tokonepohjaista ohjelmansiirtoa verrattuna perinteisiin ohjelmansiirtomenetelmiin.

3.2 Tutkimussuunnitelma

Tutkimuksessa toteutetaan yksi audiolinkki tavallisen kuluttajatasoisen laajakais- 
tayhteyden avulla Helsingistä Mikkeliin. Tämä tapahtuu siten, että liikenne kulkee 
eri palveluntarjoajien verkoissa, eli Helsingissä palveluntarjoaja on eri kuin Mikke
lissä. Linkki toteutetaan Icecast-ohjelmistolla [52] ja HTTP-suoratoistoa tukevalla 
soittimella käyttäen linkin molemmissa päissä Linux-pohjaisia tietokoneita. Luotet
tavuutta mitataan keräämällä statistiikkaa soitin-ohjelman tilasta ja lisäksi tallen
tamalla siirrettävä audio. Tallennetun audion avulla voidaan jälkikäteen tutkia min
kälaisia kuultavia virheitä virhetilanteissa esiintyi. Mittaus pyritään suorittamaan

33
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Kuva 3.1: Yleiskuva audion siirtoketjusta.

neljän viikon ajanjaksolla. Mittauksen ajalta lasketaan linkin luotettavuus, pyritään 
analysoimaan virhekohdat, sekä pyritään luokittelemaan virhetilanteet vakavuuden 
mukaan.

Lisäksi tutkimuksen yhteydessä toteutetaan muutamia lisäpalveluja sekä arvioi
daan näiden hyödyllisyyttä ja toimivuutta.

3.3 Tutkimuksen käytännön toteutus

3.3.1 Yleiset järjestelyt ja aikataulu

Tutkimus toteutettiin joulukuun 2004 ja maaliskuun 2005 välisenä aikana. Koelait
teiston suunnittelu, asennukset ja asetusten tekeminen veivät aikaa kuukauden ver
ran. Eniten aikaa kului Internet-yhteyden järjestämisessä, asiakaskoneen asetuksien 
tekemisessä, sekä lisäpalvelujen toteuttamisessa. Varsinaiset mittaukset toteutettiin 
kahdessa kahden viikon osassa helmikuussa ja maaliskuussa 2005. Lisäksi suoritet
tiin lisämittaus kesäkuussa 2006 ensimmäisten mittauksien tuloksien tarkentami
seksi. Yleiskuva kokeessa käytetystä ja toteutetusta audion siirtoketjusta esitetään 
kuvassa 3.1.

3.3.2 Palvelinratkaisu Helsingissä

Tutkimusta varten radioaseman tiloihin Helsinkiin toteutettiin avoimeen koodiin pe
rustuva suoratoistopalvelin käyttäen Icecast-ohjelmistoa. Icecast on melko yksinker
tainen sovellus, joka on tarkoitettu lähinnä Ogg Vorbis ja MP3-koodekeilla pakat
tujen audiovirtojen välittämiseen. Icecast käyttää suoratoistoon pelkästään HTTP- 
protokollaa. Tutkimukseen Icecast valittiin positiivisten aikaisempien käyttökoke-
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musten perusteella sekä riittävien tilastointi että lisäominaisuuksiensa takia.
Icecast on puhdas palvelinratkaisu, joka ei tarjoa mitään audion enkoodauspal- 

veluja, vaan välitettävät audiovirrat tuodaan palvelimelle erillisiltä audiota enkoo- 
daavilta asiakaskoneilta. Nämä tietokoneet välittävät valmiin audion jakelukelpoise- 
na palvelimelle. Ratkaisun etuina ovat yksinkertaisuus, mahdollisuus käyttää mo
nia erilaisia enkoodaus-ratkaisuja, sekä palvelinprosessin keveys - audion enkoo- 
daaminen on laskennallisessa mielessä raskain operaatio suoratoistettaessa. Icecast- 
palvelimen ainoa tehtävä on välittää valmiit audiovirrat edelleen kuuntelijoille, eli 
Icecast-ohjelmisto kuluttaa palvelimen resursseja hyvin vähän. Icecast-ohjelmiston ei 
tarvitse tallentaa välitettävää dataa pysyvästi minnekään, vaan riittää kun se pitää 
pienen lähetyspuskurin verran dataa tallessa mahdollisen kadonneen datan uudel
leenlähetyksiä varten. Kokeiden yhteydessä Icecast-ohjelmiston aiheuttamaa kuor
maa ei käytetyllä palvelimella käytännössä huomattu ollenkaan. Ohjelman kehittä
jienkään suorittamissa mittauksissa ei Icecast-ohjelmiston rajoja ole pystytty kokei
lemaan, vaan verkon nopeus on muodostunut rajoittavaksi tekijäksi. Ohjelman teki
jöiden järjestämissä mittauksissa [51] todettiin 1 Gbps verkon kapasiteetin loppues
sa palvelimen prosessorin käyttöasteen olevan vielä alle 20 prosenttia ja saavutettu 
kuuntelijamäärä jo 14000.

Vaihtoehtoisena palvelinratkaisuna tutkittiin myös lyhyesti Shoutcast-ohjelmiston 
käyttöä [33]. Shoutcast toimii samalla periaatteella kuin Icecast, mutta on keskitty
nyt MP3- ja AAC-koodekeilla pakattujen audiovirtojen välittämiseen. Koska sovel
lus ei tukenut Ogg Vorbis -koodekkia ollenkaan, niin Shoutcast ei tähän projektiin 
soveltunut käytettäväksi.

3.3.3 Audion enkoodaus -laitteisto

Projektissa käytettiin audion enkoodaukseen erillistä kevyttä toimistokonetta, joka 
oli varustettu Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmällä sekä kuluttajatasoisella ääni
kortilla. Tietokoneeseen syötettiin audio suoraan radion audioprosessorista jolla lähe
tys normaalisti prosessoidaan ennen siirtoa lähetyspaikoille. Signaali siirrettiin digi
taalisessa muodossa S/PDIF-liittimillä turhien edestakaisten AD/DA-muunnoksien 
välttämiseksi. Tietokoneessa kokeiltiin kahta erillistä komentokehotteessa toimivaa 
audion enkoodaus-ohjelmistoa: Ices2 sekä Darkice. Ices2 on saman avoimen projektin 
kehittämä kuin käytetty palvelinohjelmisto Icecast. Ohjelma on hyvin yksinkertai
nen ja osaa enkoodata vain Ogg Vorbis -koodekilla joko reaaliaikaista-audiota, tai eri 
tavalla muodostettuja soittolistoja. Darkice on erillisen projektin tuottama ohjelma 
joka osaa käyttää sekä MP3- että Ogg Vorbis -koodekkeja. Käytännössä ohjelmien
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välillä ei mitään merkittäviä eroja havaittu ja varsinaisen tutkimuksen aikana käy
tettiin Ices2-ohjelmaa lähinnä marginaalisesti parempien tilasto-ominaisuuksien, se
kä sen takia ettei MP3-tuelle ollut mitään käyttöä. Muitakin mahdollisia enkoodaus- 
ohjelmia olisi ollut käytettävissä, mutta näihin ei tutustuttu sillä pääosa näistä on 
keskittynyt tukemaan vain MP3-koodekkia, eivätkä ne myöskään olisi tarjonneet mi
tään projektin kannalta erityisen hyödyllisiä lisäominaisuuksia.

3.3.4 Äänenlaatu ja ko o dauspar amet rit

Äänenlaadun kannalta merkityksellisimmät kohdat siirrettäessä audiota digitaalises
sa muodossa ovat audion sisääntulo järjestelmään, enkoodaus sekä vastaanottavas
sa päässä äänen ulostulon laadukkuus. Äänen sisääntuloon pyrittiin vaikuttamaan 
käyttämällä digitaalista sisääntuloa (S/PDIF), sekä käyttämällä näytteenottotaajuu
tena 48 kHz:a. Digitaalisen sisääntulon avulla vältettiin kuluttajatasoisten äänikort
tien mahdollisesti heikkotasoinen AD/DA-muunnos. 48 kHz:n näytteenottotaajuutta 
käyttämällä vältettiin äänikorttien mahdollinen heikosti toteutettu sisäinen muun
nos 44,1 kHz:n näytteenottotaajuudesta. Vastaanottavassa päässä ei käytetty äänen 
digitaalista ulostuloa, sillä vastaanotettu audio siirrettiin suoraan RDS-enkooderille, 
joka vastaanottaa vain analogista signaalia. Käytännössä äänenlaatu heikkeni täs
sä kohtaa jonkin verran, mutta erot ovat täysin merkityksettömiä kun otetaan huo
mioon että RDS-enkooderin jälkeen varsinainen radiolähetin muuntaa signaalin FM- 
tasoiseksi signaaliksi, jolloin äänenlaatu heikkenee monta kertaluokkaa enemmän, ei
kä käytännössä ole mitään väliä tuleeko signaali suoraan digitaalisena lähettimelle 
asti vai muutaman heikommankin AD/DA-muunnoksen kautta.

Mainittujen asioiden lisäksi äänenlaatuun vaikuttaa merkittävästi myös alkupe
räinen audiomateriaali ja sen prosessointi. Radiossa alkuperäinen audiomateriaali oli 
yli 90 prosenttisesti tallennettu 48 kHz:n näytteenottotaajuudella ja pakattu MP2- 
koodekilla käyttäen CBR-pakkausta bittivirtanopeudella 256 kbps. Vaikka käytetty 
koodekki oli kohtuullisen vanha, niin materiaali oli melko korkealaatuista johtuen 
korkeasta bittivirtanopeudesta. Kokemuksen perusteella vain jotkin vaikeat klassi
sen musiikin teokset tuntuvat kärsivän pakkaustavasta kyseisellä bittivirtanopeudel
la. Tutkimuksen kannalta asialla ei ollut merkitystä, sillä tutkimuksen radioasema 
oli rock- ja pop-musiikkia soittava asema. Pakkaustapaa merkittävämmin äänenlaa
tuun vaikutti äänenprosessointi erilaisilla laitteilla ennen koodausta. Radion käyttä
miä efektejä olivat kohtalaisen voimakas kompressointi sekä stereokuvan laajennus.

Käytännössä oleellisin osa äänenlaadun kannalta oli enkoodauksen suorittaneelle 
ohjelmalle annetut parametrit. Projektissa oli mahdollista käyttää kahta häviöllistä
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audion koodaustapaa: Ogg Vorbis ja MP3. Projektissa käytettäväksi audiokoodekiksi 
valittiin Ogg Vorbis edellisessä luvussa mainitun täydellisen avoimuuden takia sekä 
Ogg Vorbiksen teknisen kehittyneisyyden vuoksi. Edistyneemmän tekniikan avulla 
Ogg Vorbis -koodekki pystyi tarjoamaan laadullisesti tasavertaisia signaaleita al
haisemmalla keskimääräisellä bittivirtanopeudella verrattuna MP3-koodekkiin. Va
lintaan vaikutti myös aikaisemmat hyvät käyttökokemukset Ogg Vorbis -koodekista. 
Perinteisesti suoratoistettaessa MP3-koodekilla pakattuja audiovirtoja käytetään va
kiota bittivirtanopeutta (esim. 128 kbps), kun taas Ogg Vorbis -koodekilla pakatuis
sa audiovirroissa koodaus tapahtuu vaihtelevalla nopeudella ja Q-parametria hyö
dyntäen. Kirjallisuuskatsauksen luvussa 2.3.10 esitettyjen kuuntelutestien tulosten 
perusteella etukäteen oli tiedossa vain, että käytettävän keskimääräisen bittivirtano- 
peuden tulisi ylittää 64 kbps, jotta koodattu audio ei erottuisi selkeästi alkuperäisestä 
pakkaamattomasta audiosta.

3.3.5 Q-parametrin vaikutus tiedostonkokoon

Q-parametrin eri arvojen vaikutusta tiedostonkokoon testattiin pakkaamalla sama 
kappale usealla eri parametrin arvolla. Testimateriaalina käytettiin populäärimusiik
kia edustavaa kappaletta Teardrops yhtyeeltä Massive Attack T Alkuperäinen sig
naali digitoitiin CD-levyltä häviöttömästi PCM-muotoon käyttäen 44,1 kHz:n näyt
teenottotaajuutta, 16-bitin tarkkuutta ja tuottaen stereosignaalia. Kokeen tulokset 
on esitetty kuvassa 3.2. Eri parametrin arvojen lisäksi kuvassa esiintyy vertailun 
vuoksi myös alkuperäinen signaali (ORG) ja häviöttömällä FLAC-koodekilla pakat
tu versio (FLC).

Erilaisten parametrien arvojen vaikutusta koodatun signaalin keskimääräiseen bit- 
tivirtanopeuteen on esitetty kuvassa 3.3. Kuvassa esiintyvä signaali on muodostettu 
keskiarvona kuuden erilaisen kappaleen koodaamisesta erilaisilla Q-parametrin ar
voilla. Koska musiikin tyyppi sekä monimutkaisuus voivat vaikuttaa merkittävästi 
koodauksen tulokseen, niin yksittäisen näytteen sijaan näytteiksi valittiin valikoima 
pop-, rock- ja klassisen musiikin kappaleita.

3.3.6 Koodekin eri versioiden väliset erot

Q-parametrin toista perusideaa, eli laadun säilymistä samana tiedostonkoon pienen
tyessä käytettäessä uudempia versioita koodekista, kokeiltiin myös käytännössä. Koe 
suoritettiin koodaamalla sama audiokappale (Massive Attack -yhtyeen Teardrops ku
ten aiemmassakin kokeessa) viidellä virallisella Ogg Vorbis -koodekin versiolla, sekä

11998 julkaistulta levytykseltä Mezzanine, ASIN B000006045
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lisäksi myös kahdella epävirallisella versiolla Ogg Vorbis -koodekista. Tämän lisäksi 
signaali koodattiin vertailun vuoksi myös häviöttömässä muodossa käyttäen FLAC- 
koodekkia. Ogg Vorbis -koodekkia käytettiin oletusasetuksilla, vain Q-parametrille 
annettiin arvoksi 1, joka on melko matala arvo ja joka tuottaa normaalisti signaale
ja joiden bittivirtanopeus on keskimäärin 80 kbps. Mittauksen tulokset on esitetty 
taulukossa 3.1.

Lyhyen kokeen perusteella voidaan nähdä Q-parametrin toimivan odotetusti, sillä
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Taulukko 3.1: Q-parametrin vaikutus pakatun signaalin kokoon.

Koodekki Tiedostonkoko Tilansäästö %
PCM WAV 58 348 460 -

FLAG 1.1.2 34 601 183 40,70
Vorbis 1.0 3 500 661 94,00
Vorbis 1.0.1 3 644 034 93,75
Vorbis 1.1.0 3 673 262 93,70
Vorbis 1.1.1 3 673 262 93,70
Vorbis 1.1.2 3 228 100 94,47
Vorbis aotuvl 3 410 109 94,16
Vorbis lancer 3 410 084 94,16

uusin virallinen Ogg Vorbis -koodekin versio tuotti pienimmän tiedostokoon. Tu
lokset eivät kuitenkaan osoittaneet että tiedostonkoko olisi tasaisesti pudonnut tuo
reimpien versioiden myötä, vaan uusimman virallisen version jälkeen paras pakkaus- 
suhde oli alkuperäisellä 1.0 versiolla koodekista. Ero selittyy pienillä laatukorjauk- 
silla, joita koodekkiin jouduttiin vielä 1.0 version jälkeen tekemään. Versiossa 1.1.0 
koodekin toimintaa optimoitiin vielä lisää, ja niinpä koodekin tuottama tiedostoko
ko kasvoi hetkellisesti. Testatut koodekin erikoisversiot pohjautuvat 1.1.2 versioon, 
mutta niitä on vielä erikseen muokattu spesifisten ominaisuuksien parantamiseksi. 
Aotuvl-version [3] tarkoituksena on tarjota laadukkaampaa koodausta hyvin mata
lilla bittivirtanopeuksilla (< 30 kbps) ja lancer-version [4] tarkoituksena on tarjo
ta nopeampi koodaus suhteessa viralliseen versioon. Muokattujen versioiden tulok
set olivat erittäin tasaiset ja vähän huonommat verrattuna alkuperäiseen versioon 
(1.1.2). Lancer-version koodausnopeuden optimointia testattiin vielä erikseen mit
taamalla koodaukseen kuluneet ajat kolmella eri versiolla sekä vertailun vuoksi myös 
häviöttömällä FLAC-koodekilla. Mittauksen tulokset on esitetty taulukossa 3.2.

Tulosten perusteella lancer-versio koodekista oli selvästi nopeampi verrattuna vi
ralliseen versioon. Aotuvl-versio taas oli selvästi hitaampi (lähes 25 %) kuin viral
linen versio. Kaikista nopein koodekki oli kuitenkin vertailuun mukaan otettu hä- 
viötön FLAG, joka oli yli 50 % nopeampi kuin lancer-versio koodekista. Tulosten 
perusteella voidaan päätellä että Ogg Vorbiksen tapauksessa koodekin virittämi
nen tiettyyn käyttötarkoitukseen voi tuoda merkittäviä eroja ainakin koodauksen
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Taulukko 3.2: Audiokoodauksen nopeus.

Koodekki Koodauksen kesto (s) Suhteessa 1.1.2 versioon
Vorbis 1.1.2 28 -
Vorbis aotuvl 37 0,76
Vorbis lancer 13 2,15
FLAG 1.1.2 8 3,5

nopeuteen, pakattujen signaalien tilan tarpeen säilyessä lähes ennallaan (alle puoli 
prosenttiyksikköä suurempi tilantarve).

3.3.7 Kuuntelutestin toteutus

Ogg Vorbis -koodekin toimintaa ohjaavan Q-parametrin määrityksessä käytettiin 
avuksi pienimuotoista kuuntelutestiä, jonka tavoitteena oli löytää sopivan pieni Q- 
parametrin arvo jolla äänenlaatu säilyi riittävän hyvänä lähetyskäyttöä ajatellen. 
Tutkimuksen yhteydessä ei hyödynnetty esimerkiksi MUSHRA-menetelmää kuun
telutestiä toteutettaessa, sillä menetelmän käyttö olisi vienyt liikaa resursseja, eikä 
parametria valittaessa tarvinnut muutenkaan pyrkiä minimoimaan keskimääräistä 
bittivirtanopeutta, tai maksimoimaan laatua. Kuuntelutestin lisäksi Q-parametrin 
arvon valintaa helpotti huomattavasti tieto siitä, että koodattua signaalia käytettiin 
lopulta FM-lähetyksessä. Tämä sulki pois tarpeen pyrkiä hyödyntämään käytetyn 
Internet-yhteyden täysi nopeus kasvattamalla keskimääräistä bittivirtanopeutta hy
vin korkeaksi, sillä tiedossa oli signaalin merkittävä heikentyminen heti siirron jälkeen 
radiolähettimessä. Äänenlaatua valittaessa tavoitteeksi otettiin CD-tasoinen laatu eli 
pyrittiin valitsemaan parametrit siten että koodattu signaali kuulostaa suunnilleen 
samanlaiselta kuin audio-cd.

Kuuntelutesti toteutettiin sokkotestinä, jossa radion audioprosessorin tuottamaa 
prosessoitua audiosignaalia nauhoitettiin häviöttömään PCM-muotoon. Samaa au
diosignaalia käytettiin myös itse kokeiden aikana. Tämän jälkeen audio koodattiin 
useilla eri Q-parametrin arvoilla (0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2), sekä lisäksi myös vertai
lun vuoksi MP3-koodekilla (VBR 0.4, 0.7, CBR 128 kbps). Tämän jälkeen näytteet 
äänitettiin audio-cd-levylle satunnaisessa järjestyksessä yhdessä alkuperäisen refe- 
renssinäytteen kanssa. Saadut näytteet kuuntelutettiin kahdella radion työntekijäl
lä, jotka olivat kokeneita kuuntelijoita ja äänen käsittelyn ammattilaisia (tuottajia).
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Kuuntelijat saivat kuunnella näytteitä vapaasti ja valita mielestään parhaimman 
kuuloiset näytteet. Lisäksi kuuntelijat saivat arvioida eri näytteiden välisiä eroja. 
Kuuntelulaitteistona käytettiin ammattitason äänentoistovälineitä virheiden mini
moimiseksi. Kuuntelutestin käytännön tulos oli odotettu, eli eroja näytteiden välillä 
oli hyvin vaikea havaita. Kumpikaan kuuntelijoista ei tunnistanut levyltä alkuperäis
tä pakkaamatonta näytettä, vaan sen sijaan pitivät parhaana Ogg Vorbis -koodekilla 
pakattuja näytteitä. Kumpikin kuuntelijoista ilmaisi kuitenkin että suurin osa näyt
teistä kuulosti hyvin samankaltaisilta ja että parhaimman näytteen valitseminen on 
hyvin epävarmaa. Lähinnä eroja pystyttiin huomaamaan voimakkaimmin pakattujen 
näytteiden kesken (MP3 VBR 0.4, 0.7 ja Ogg Vorbis 0.3).

3.3.8 Q-parametrin valinta

Q-parametrin vaikutuksen kokeilun perusteella tutkimuksen käytännön osassa pää
tettiin käyttää Ogg Vorbis -koodekin uusinta virallista 1.1.2 versiota. Kuuntelutes
tin perusteella projektissa valittiin käytettäväksi koodekkia Q-parametrin arvolla 
0.4. Valinta tehtiin sillä perusteella että testauksessa koodekki pakkasi kyseisellä ar
volla audiota keskimääräisellä bittivirtanopeudella 75 kbps, joka oli melko matala 
ja soveltui hyvin käytettäväksi hitaan laajakaistan kanssa. Parametrin arvolla 1.0 
koodekki pakkasi audiota keskimääräisellä bittinopeudella 110 kbps. Tämä nopeus 
ei ollut vielä merkittävästi korkeampi verrattuna käytettävissä olleeseen Internet- 
liittymään, mutta koska eroja ei ollut kuultavissa, niin ylimääräinen laatu koettiin 
hyödyttömäksi.

3.3.9 Laitteisto vastaanottopäässä

Lähetysten vastaanottopaikka sijaitsi Mikkelissä vanhassa lämmittämättömässä nä
kötornissa radion lähetyslaitteiden yhteydessä. Vastaanottoon käytettiin tavallista 
kevyttä toimistotietokonetta varustettuna Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmällä. 
Tietokone sisälsi tavallisen kuluttajatasoisen äänikortin, jonka analoginen ulostu
lo oli kytketty suoraan RDS-enkooderiin, joka puolestaan lisäsi signaaliin RDS- 
toiminnon vaatiman signaloinnin. RDS on yksinkertainen tekniikka, jonka avul
la FM-lähetyksien yhteydessä pystytään välittämään lähetyksen metatietoja digi
taalisessa muodossa. Välitys tapahtuu moduloimalla audiosignaaliin huomattavasti 
kuultavaa aluetta korkeammalla taajuudella toimiva digitaalinen signaali. Signaa
lin välittämiä tietoja ovat esimerkiksi aseman tunniste, ohjelmatyyppi, sekä ase
masta riippuvaista tekstiä kuten esimerkiksi aseman nimi, lyhyitä tekstimainok- 
sia, tai vaikkapa soitettavien kappaleiden tietoja. RDS-enkooderin jälkeen signaa-
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Kuva 3.4: Lähetysketjun laitteet ylhäältä alaspäin: RDS-enkooderi, hätätiedote- 
järjestelmän ohjaus, hiljaisuuden tunnistin, audion vastaanottava tietokone, radio- 
lähetin.

li syötettiin varsinaiselle FM-radiolähettimelle. Lähetysten monitorointia ja tallen
nusta varten lähetyspaikalla oli myös lähetystaajuudelle viritetty tavallinen radio, 
jonka linjaulostulo oli kytketty tietokoneen äänikortin linjasisääntuloon. Internet
yhteyden muodostamiseen käytettiin paikallisen puhelinyhtiön tarjoamaa kulutta- 
jatasoista ADSL-yhteyttä varustettuna ulkoisella ADSL-modeemilla. Yhteyden ni
mellisnopeus oli 512/512 kbps ja yhteys oli NAT-tekniikkaa käyttävän palomuurin 
välityksellä toimiva.

Tietokoneeseen asennettiin useita erilaisia komentokehotteessa toimivia audion 
vastaanottoon soveltuvia ohjelmia (mm. mplayer, alsaplayer ja oggl23). Erilaisia 
ohjelmia ja niiden soveltuvuutta testattiin ennen mittauksien aloittamista lähinnä 
asetusten monipuolisuuden, loki-ominaisuuksien että luotettavuuden kannalta. Oh
jelmien välillä oli pieniä eroja ja tutkimusta varten päädyttiin käyttämään oggl23- 
ohjelmaa lähinnä sen yksinkertaisuuden että ongelmattomuuden takia. Muista ohjel
mista esim. alsaplayer toimi mainiosti muutaman vuorokauden ajan yhtäjaksoisesti, 
mutta tämän jälkeen toistettuun ääneen ilmaantui erilaisia häiriöitä.

Oggl23-ohjelman toimintaa pyrittiin vielä optimoimaan kokeilemalla erilaisia pus- 
kurointiparametrin arvoja ja käyttämällä ulkoista curl-ohjelmaa hakemaan soitetta
va audiovirta ohjelman sisäisen HTTP-siirron sijaan. Optimoinnissa tähdättiin en
nen kaikkea Internet-yhteyden lyhytaikaisen katkeamisen (< 10 sekuntia) aiheutta-
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Kuva 3.5: Sydäntalvella lähetyspaikalla näkötornissa sisälämpötila oli pakkasen puo
lella ja työskentely tilassa oli haastavaa.

mien ongelmien minimoimiseen, koska tutkimusta suunniteltaessa tämä virhetilanne 
tuntui kaikista todennäköisimmältä. Optimoinnin tulokset olivat melko vaatimatto
mia; oletusasetuksilla oggl23 toimi suunnilleen yhtä hyvin kuin merkittävällä (lOx) 
puskuroinnilla. Curl-ohjelman käyttö ei myöskään tuonut merkittävää muutosta oh
jelman toimintaan, lähinnä päinvastoin, sillä curl on optimoitu suoratoiston sijaan 
mahdollisimman tehokkaaseen yksittäisten tiedostojen siirtoon, eikä ole parhaimmil
laan siirtäessään äärettömän kokoista audiovirtaa. Optimoinnin lopputuloksena pää
tettiin mittauksien ajan käyttää oggl23-ohjelmaa itsenäisesti ilman curl-ohjelmaa ja 
puskuroinnin osalta käytettiin hivenen oletusarvoja suurempaa puskuria.

Varsinaisen soitto-ohjelman lisäksi tietokoneeseen asennettiin lisäpalvelujen vaa
timat ohjelmat, etäyhteys (käänteinen SSH), audion koodausta varten Ices2 (moni
torointi ja audiolokit) sekä erilaisia tilantarkkailuun soveltuvia ohjelmia (esimerkik
si lämpötilanseuranta ja yhteyksien tarkkailu). Audion toistamisen kontrolloimiseen 
käytetty ohjelma löytyy liitteistä kohdasta A.3.

Käytetty näkötorni ei ollut talvikunnossapidetty, joten tiloissa oli kosteaa sekä kyl
mää, lämpötilan vaihdellessa tietokoneen emolevyllä olleen mittarin mukaan nollan 
ja viidentoista celsiusasteen välillä (mittausjakson aikana ulkoilman lämpötila vaih- 
teli nollan ja -20 celsiusasteen välillä). Varsinainen mittaus kesti yhteensä 2+2 viik
koa ja järjestelmää käytettiin koko ajan tuotantokäytössä eli radion ohjelma välittyi 
järjestelmän kautta Mikkelin alueelle (Radio SuomiPOP Mikkeli 1/2005-4/2005).
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Taulukko 3.3: Kokeessa käytetyt ohjelmat ja laitteet.

Ohjelma / laite Versio/malli
Icecast 2.2.0
Ices2 2.0.0
Oggl23 1.0.1-1.1

Wget 1.9.1-10
Debian GNU/Linux sid
Orban Optimod-FM 8400
SoundBlaster Live 5.1

Kokeessa käytetyt ohjelmat ja tärkeimmät laitteet versioineen on esitelty taulu
kossa 3.3.

3.4 Lisäpalvelujen toteutus

Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin yhteensä viisi erilaista lisäpalvelua, joita ei pe
rinteisillä ohjelmansiirtomenetelmillä olisi mahdollista toteuttaa ollenkaan, tai joi
den toteuttaminen olisi haastavaa ja kustannuksia oleellisesti lisäävää. Seuraavas- 
sa esitellään lisäpalvelut sekä niiden rakenne. Palvelujen hyödyllisyyttä arvioidaan 
myöhemmin luvussa neljä.

3.4.1 Etäkontrollit

Etäkontrollien avulla oli mahdollista kontrolloida lähettimen luona sijainnutta tieto
konetta täydellisesti radion tiloista käsin. Tietokoneen Internet-yhteys kiersi palve
luntarjoajan palomuurin välityksellä käyttäen NAT-tekniikkaa, joten suorat etäyh
teydet eivät olleet mahdollisia, vaan niiden sijaan projektissa käytettiin skriptattua 
käänteistä SSH-yhteyttä. Menetelmän perusideana on asiakasvetoinen yhteys, jossa 
asiakaskone avaa halutulle palvelimelle normaalin SSH-yhteyden ja perustaa yhtey
den päälle tunnelin omaan SSH-palvelimeensa. Näin ollen haluttaessa ottaa yhteys 
asiakaskoneeseen ei pyritä ottamaan suoraa SSH-yhteyttä kyseiseen koneeseen, vaan 
sen sijaan kirjaudutaan palvelimelle johon asiakaskone on avannut yhteyden, ja ote
taan kyseisellä koneella SSH-yhteys muodostettuun tunneliin sidottuun paikalliseen 
porttiin. Menetelmän etuna oli sen toimivuus kaikissa Internet-liittymissä riippu
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matta siitä rajoitettiinko yhteyksiä ulkoa koneelle päin, sekä hyvä tietoturvallisuus. 
Yhteydet olivat molempiin suuntiin suojattuja ja yhteydet pystyivät hyödyntämään 
esimerkiksi julkisia avaimia, tai muita SSH:n edistyksellisiä tietoturvaominaisuuksia.

Menetelmän haittana on sen vaikea kontrolloitavuus virhetilanteissa. Mikäli esi
merkiksi palvelin ei toimi, niin asiakas ei osaa automaattisesti itse ottaa yhteyttä jo
honkin toiseen palvelimeen. Vielä merkittävämpi haitta on etäyhteyden riippuvuus 
käytetystä Internet-yhteydestä. Yhteyden ollessa poikki eivät myöskään etäyhteydet 
toimineet. Käytännössä käänteinen yhteys toteutettiin kirjoittamalla yksinkertainen 
ohjelma, jota ajettiin ajastettuna viiden minuutin välein asiakaskoneella. Ohjelma 
tarkisti käynnistyessään oliko etäyhteys auki ja mikäli ei ollut, niin avasi sen. Kirjau
tumiseen käytettiin julkisia avaimia molempiin suuntiin ja erillistä rajoitettua kont- 
rollikäyttäjää, joka pystyi kirjautumaan palvelimelle vain julkisella avaimella. Etäyh
teyden avulla pystyttiin asiakaskonetta kontrolloimaan täysin, ja lisäksi oli mahdol
lista kontrolloida esimerkiksi käytettyä ADSL-modeemia sen tarjoaman paikallisen 
telnet-yhteyden avulla. Etäkontrollien toteutus löytyy liitteistä kohdasta A.l.

3.4.2 Audiolokit

Asiakaskoneeseen kytkettiin mittauksien ajaksi tavallinen radio, joka oli viritetty 
radion käyttämälle taajuudelle. Nauhoitus koodattiin samalla Ices2-ohjelmalla jolla 
vastaanotettu ohjelmakin oli koodattu, ja lähetettiin koneelle asennetulle paikalliselle 
Icecast-palvelimelle. Monimutkaiseen järjestelyyn ryhdyttiin lähinnä siksi, että au- 
diota ei haluttu koodata kahteen kertaan sekä tätä palvelua, että seuraavaa palvelua 
eli etäkuuntelua varten. Käyttämällä paikallista Icecast-palvelinta voitiin molempiin 
tarkoituksiin käyttää samaa audiovirtaa. Kaavakuva järjestelystä on esitetty kuvas
sa 3.6. Kuvassa kaikki harmaalla taustalla merkityt operaatiot toteutettiin samalla 
Mikkelissä sijainneella tietokoneella.

Koska projektin aikana nauhoitettuja lokeja käytettiin vain virhetilanteiden tar
kastelussa ja etäkuuntelussa, niin koodauksessa käytettiin huomattavasti voimak
kaampaa pakkausta (Q-parametrin arvo 0.2) ja lisäksi signaali tallennettiin mono- 
muodossa. Näin pakkaamalla äänenlaatu säilyi edelleen kohtuullisena, mutta yh
den kuukauden audiolokit veivät tilaa kuitenkin vain noin 10 gigatavua. Audiolo
kit toteutettiin tallentamalla tunnin pätkissä Wget-ohjelmalla audiovirtaa paikalli
selta Icecast-palvelimelta. Tunnin vaihtuessa ladattu audio siirrettiin hierarkkiseen 
tallennushakemistoon kyseisen päivän hakemistoon (hakemistorakenteen hierarkia
na käytettiin <vuosi>/<kuukausi>/<päivä>-muotoa) nimellä backup-<tunti>.ogg 
. Jakamalla lokit näin pystyttiin säilyttämään suuri määrä audiolokia helposti hallin-
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Kuva 3.6: Audioloki- ja etäkuuntelupalvelujen rakenne.

noitavassa muodossa. Lisäksi yksittäiset audiolokitiedostot pystyttiin pitämään niin 
pieninä, että lokeja oli tarvittaessa mahdollista siirtää hitaan Internet-yhteyden yli 
taitaisin radion tiloihin analysoitaviksi sekä kuunneltavaksi. Jokaisen päivän ensim
mäisen tunnin lopussa poistettiin kaikki yli kolmen kuukauden ikäiset lokit, jolloin 
vältyttiin asiakaskoneen kiintolevyn täyttymiseltä. Käyttämällä kolmen kuukauden 
kiertoa audiolokit veivät maksimissaan noin 30 gigatavua tilaa ja täyttivät lain vaa
timukset [1], Audiolokien toteutus löytyy liitteistä kohdasta A.2.

3.4.3 Etäkuuntelu

Etäkuuntelu toteutettiin asiakaskoneelle, jotta Mikkelissä kuuluvaa lähetystä pys
tyttiin kuuntelemaan radion tiloissa helposti. Lähetystä kuunneltaessa oli helppo 
tunnistaa mahdolliset virheäänet lähetyksessä, sekä projektin alussa tehdä vielä vii
meiset äänenlaadulliset säädöt (esimerkiksi soittovoimakkuuden pienet hienosäädöt). 
Etäkuuntelu toteutettiin yhdessä audiolokipalvelun kanssa; molemmat palvelut ja
koivat saman paluusignaalin joka asiakaskoneella koodattiin. Kun audiolokien ta
pauksessa asiakaskone itse latasi ja tallensi koodattua signaalia paikalliselta Icecast- 
palvelimelta, niin etäkuuntelussa palvelin itse välitti audiovirran takaisin radiolla si
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jainneelle Icecast-palvelimelle (samalle palvelimelle, jonka audiosignaalia tietokoneen 
audiosoitin haki ja soitti ulospäin). Välitetty audiovirta oli bittivirtanopeudeltaan 
selvästi matalampi (suunnilleen 25-35 kbps) verrattuna vastaanotettuun signaaliin, 
eikä näin ollen kuluttanut kovinkaan paljoa Internet-yhteyden kapasiteetista. Ra
dion pääpalvelin jakoi välitettyä audiovirtaa eteenpäin siten, että se oli kuunnelta
vissa mistä päin maailmaa vain. Kuvassa 3.6 esitetyssä audiolokien toteutuksessa on 
myös esitetty etäkuuntelupalvelun rakenne.

Audiolokien ja etäkuuntelun pohjana käytetty tekniikka olisi mahdollistanut il
man lisävaivaa myös audiolokien tallentamisen missä päin maailmaa vain. Audiolo
kien keräämiseen käytetyt ohjelmat olisi voitu asentaa mille tahansa koneelle jolta oli 
pääsy radion tiloissa sijainneeseen Icecast-palvelimeen. Projektin yhteydessä tiedot 
tallennettiin kuitenkin asiakaskoneelle, koska tämä ei rasittanut konetta mitenkään 
erityisen paljon ja koska alunperin suunnitelmana oli toteuttaa siirtolinkistä vikasie- 
toinen. Internet-yhteyden ollessa poikki olisi varsinaisen audiovirran sijaan soitettu 
paikallisen Icecast-palvelimen tarjoamaa staattista audiovirtaa (esimerkiksi valmiiksi 
koostettu 1 ... 12h valmisohjelma tai edellisen yön audiolokit). Tällaisessa tilanteessa 
audiolokien tallennuksen on pakko olla paikallisella koneella, koska audiovirtaa ei voi
da hakea radion tiloissa olevalta palvelimelta yhteyden ollessa poikki. Valitettavasti 
Icecast-ohjelman käytetty versio ei kuitenkaan vielä projektin toteuttamisen aikaan 
mahdollistanut tällaista ratkaisua, sillä palvelin ei osannut vielä kunnolla automaat
tisesti palauttaa kuuntelua takaisin oikeaan audiovirtaan yhteyden jälleen toimiessa. 
Projektin toteuttamisen jälkeen julkaistuissa myöhemmissä versioissa asia on kui
tenkin korjaantunut joten tulevissa toteutuksissa ominaisuuden hyödyntäminen on 
mahdollista. Etäkontrollien toteutus löytyy liitteistä kohdasta A.4.

3.4.4 Hälytykset

Edellisen kohdan etäkuuntelupalvelua hyödyntäen toteutettiin radion tiloihin yksin
kertainen ohjelmapohjainen valvonta, joka seurasi Mikkeliin lähetetyn audiovirran 
kuuntelijoita. Mikäli ohjelma havaitsi ettei asiakaskone ollut enää kuuntelemassa au
diovirtaa, niin tilanteesta kirjoitettiin merkintä tapahtumatiedostoon ja sen lisäk
si ohjelma lähetti sähköpostihälytyksen asiasta. Ohjelmaa ajettiin minuutin välein 
cron-ohjelman avulla.

Asiakaskoneelle toteutettiin myös vastaavanlainen ohjelma, joka seurasi audiosoit- 
timen käynnissäoloa. Mikäli audiosoitin ei ollut käynnissä, niin ohjelma kirjoitti pai
kalliselle koneelle lokiin virheilmoituksen, lähetti sähköpostia, sekä sen lisäksi pyrki 
kirjautumaan radion pääpalvelimelle SSH-yhteydellä ja kirjoittamaan tapahtumasta
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tiedon myös sinne.
Käytännössä virhetilanteista saatiin melko reaaliaikaiset hälytykset molemmissa 

päissä tapahtuneen valvonnan avulla, mutta koska asiakaskoneen valvonta toimi sa
man Internet-yhteyden välityksellä, niin yhteyden katketessa asiakaskoneen valvonta 
kykeni käytännössä kirjoittamaan tiedon asiasta vain omaan lokiinsa, eikä pystynyt 
lähettämään sähköpostihälytyksiä tai kirjautumaan palvelimelle. Alunperin suunni
telmissa oli myös lisätä ainakin radion tiloissa toimineeseen valvontaohjelmaan SMS- 
ominaisuudet, mutta tällöin olisi myös tullut toteuttaa jonkinlainen viestirajoitin, 
sillä muuten puhelimeen olisi voinut tulla virheviestejä minuutin välein pitkien kat
kojen aikana. Ominaisuutta ei myöskään koettu oleelliseksi, sillä sähköpostien avulla 
tavoitettiin ylläpito lähes yhtä hyvin ja nopeasti kuin SMS-viesteilläkin.

3.4.5 Parannettu virheiden sietokyky ja seuranta

Mittauksissa käytetty laitetila Mikkelissä oh melko haasteellinen ja hankalan väli
matkan päässä radion tiloista, joten virhetilanteita varten asiakaskoneeseen pyrittiin 
kehittämään mahdollisimman tarkka tapahtumien raportointi, sekä ennen kaikkea 
parannettu virheensieto Internet-yhteyden ongelmia varten. Yhteyden jatkuva toi
miminen arvioitiin projektin kriittisimmäksi kohdaksi, sillä mitään varayhteyttä tie
tokoneen ja radion tilojen välillä ei ollut. Pahimmillaan yhteyden katkeamisen aiheut
taman virhetilanteen korjaaminen edellytti usean tunnin ajomatkaa paikan päälle. 
Näiden matkojen minimoimiseksi asiakaskoneelle kehitettiin useita pieniä ohjelmia, 
jotka monitoroivat yhteyden tilaaja pyrkivät virhetilanteissa itsenäisesti korjaamaan 
Internet-yhteyden ongelmia.

Tietokoneen tilaa seurattiin koko ajan useiden erilaisten pienien ohjelmien avulla. 
Esimerkiksi yhden ohjelman tehtävänä oli raportoida ja valvoa tietokoneen lämpö
tilaa emolevyllä sijainneen lämpöanturin avulla. Anturin tiedot pystyttiin lukemaan 
lm-sensors -ohjelmiston avulla 15 minuutin välein ja tallennettiin lokiin paikalliselle 
koneelle. Tunnin välein sen hetkinen lämpötila-arvo siirrettiin myös SSH-yhteyden 
avulla radion palvelimelle. Fyysisen lämpötilan lisäksi koneella seurattiin myös au- 
diosoittimen tilaa. Mikäli havaittiin ettei soitin ollut käynnissä, niin se käynnistettiin 
automaattisesti ja sen lisäksi tapahtumasta kirjoitettiin tieto paikalliseen lokiin. Vas
taavasti asiakaskoneella seurattiin myös audiolokeja ja etäkuuntelua varten audiota 
koodanneen Ices2-ohjelman käynnissäoloa ja mikäli ohjelma ei ollut käynnissä, niin 
se vastaavasti käynnistettiin sekä tapahtumasta kirjoitettiin tieto lokiin.

Internet-yhteyden tilaa seurattiin myös ohjelmalla, joka tarkkaili yhteyden ti
laa ping-sovelluksen avulla. Mikäli ohjelma huomasi että Internet-yhteys oli poik
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ki riittävän kauan aikaa, niin asiasta kirjoitettiin tieto lokiin. Sen lisäksi ohjelma 
pyrki käynnistämään ADSL-modeemin uudelleen kirjautumalla modeemiin telnet- 
yhteyden avulla ja käynnistämällä modeemin uudelleen. Ohjelma yritti tätä kahdes
ti viiden minuutin välein pitäen koko ajan kirjaa omasta tilastaan tilapäisten tie
dostojen avulla. Mikäli yhteys ei palautunut kahdella yrittämällä, niin 15 minuutin 
kuluttua katkoksen aloittamisesta ohjelma käynnisti koko asiakaskoneen uudelleen. 
Koko koneen käynnistäminen uudelleen lisättiin ylimääräisenä toimenpiteenä kes
ken mittauksia ADSL-modeemin toiminnassa havaittujen ongelmien takia. Tietyissä 
tilanteissa ADSL-modeemin verkkoyhteys jumiutui siten että kaikki verkkoliikenne 
tietokoneen ja modeemin välillä lakkasi pysyvästi. Yhteys palasi normaaliksi vasta 
kun modeemi oli käynnistetty uudelleen.

3.5 Uusintamittaus

Vuonna 2005 järjestetyissä mittauksissa esiintyi teknisiä ongelmia, jotka häiritsivät 
mittauksien onnistunutta suoritusta pahasti. Alustavan analyysin yhteydessä huo
mattiin luotettavuusmittauksien tulosten olevan hyvin kaksijakoisia. Tämän vuoksi 
ohjelmansiirtolinkin luotettavuutta ei pystytty arvioimaan ilman uusintamittausta. 
Tämän takia päätettiin kesäkuussa 2006 järjestää vielä uusintamittaus luotettavuu
den arvioinnin mahdollistamiseksi. Uusintamittaus toteutettiin samalla tekniikalla 
kuin aikaisemmatkin mittaukset, eli käyttämällä Icecast-ohjelmistoa suoratoistoon 
ja vastaanottavassa päässä käytettiin vastaavia järjestelyjä kuin aikaisemmissakin 
mittauksissa. Jatkomittauksissa kerättiin havaintoja kolmen viikon ajanjaksolta ja 
tuloksia käytettiin luotettavuuden arvioinnin yhteydessä.

3.5.1 Mittauksen järjestelyt

Kesäkuun 2006 mittauksia varten asennettiin Icecast-ohjelmisto yrityksen palveli
melle ja audiovirran tuottamiseksi samalle palvelimelle asennettiin Ices2-ohjelma. 
Ohjelma säädettiin simuloimaan kuvitteellista radioasemaa soittamalla kahdeksaa 
musiikkikappaletta satunnaisjärjestyksessä äärettömän pitkään. Soittolistan kappa
leet koodattiin samoilla asetuksilla (Ogg Vorbis -koodekki, Q-parametri 0.4) kuin 
aikaisemmissakin mittauksissa ja niinpä tämän simuloidun hittiradioaseman audio- 
virta vei keskimäärin yhtä paljon kaistaa kuin aikaisempien mittauksien oikean ra
dioaseman audiovirta (noin 70 kbps). Palvelimen Icecast-ohjelmisto asetettiin kir
jaamaan tapahtumat erittäin tarkkaan ylös. Esimerkiksi tilanteet joissa asiakkaat 
kytkeytyivät kuuntelemaan tai yhteys asiakkaaseen katkesi odottamattomasti kir-
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Kuva 3.7: Laitetila sijaitsi hankalassa paikassa ja muun muassa johdotus oli melko 
kyseenalaisesti toteutettu.

jautuivat lokiin. Mittauksen tulokset ja virhetilanteet olivat helposti luettavissa pal
velimen lokeista.

Asiakaskoneena toimi tavallinen kevyt Linux-tietokone, joka oli kytketty Inter
netiin kuluttajatasoisella ADSL-yhteydellä (nopeus 8M/1M). Tietokoneessa käytet
tiin aluksi samaa oggl23-ohjelmaa kuin aikaisemmissakin mittauksissa, mutta ennen 
mittauksien aloittamista soitin vaihdettiin streamripper-ohjelmaan. Molemmat oh
jelmat toimivat täysin samalla tavalla, eikä oggl23-ohjelman kanssa huomattu mi
tään erityistä ongelmaa, mutta streamripper-ohjelma sisälsi toiminnon, jonka avulla 
vastaanotettu audiovirta pystyttiin sekä tallentamaan tiedostoon että välittämään 
eteenpäin. Koska asiakaskoneessa ei ollut edes äänikorttia, niin lähetyksen moni
torointia helpotti huomattavasti se, että sitä pystyttiin kuuntelemaan haluttaessa 
muilta tietokoneilta. Asiakas ei itse ylläpitänyt mitään lokeja, mutta asiakas asetet
tiin katkaisemaan tallennus aina virhetilanteissa (esimerkiksi Internet-yhteys poikki 
tai ei yhteyttä palvelimeen). Asiakas asetettiin aloittamaan tallennus uudelleen uu
teen tiedostoon heti kun se olisi mahdollista. Järjestelyn avulla pyrittiin saamaan 
audiosignaali pilkottua mielenkiintoisissa kohdissa, jotta sitä voitaisiin kuunnella ja 
mahdollisesti selvittää mistä virhe johtui. Sekä asiakaskone että palvelin suorittivat 
mittauksien ajan myös muita tehtäviä, eli kumpaakaan ei ollut mitenkään erityisesti 
varattu vain tämän projektin käyttöön kuten alkuperäisissä mittauksissa 2005.

Pieniä eroja lukuun ottamatta käytännön järjestelyt olivat molempien mittauksien
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välillä samat ja erojen arvioitiin olevan merkityksettömiä mittauksien luotettavuu
den kannalta. Ennen mittauksien aloitusta ainoat merkittävät erot mittausten välillä 
olivat siis käyttökokemus ADSL-yhteydestä ja käytetyistä laitteista, sekä ympäristön 
olosuhteiden vaikutuksen eliminoiminen kokonaan. Mikkelissä mittauksia aloitettaes
sa ADSL-liittymä oli juuri asennettu hankalaan paikkaan talvella, eikä liittymää pys
tytty testaamaan ennen mittauksien aloittamista, vaan jouduttiin olettamaan että 
liittymä toimisi virheettömästi. Samalla tavalla paikallisen puhelinyhtiön liittymän 
mukana toimittamaa ADSL-modeemia ei pystytty testaamaan ennen mittauksien 
aloittamista. Vuoden 2006 mittauksissa sen sijaan käytettiin ADSL-liittymää jota 
tutkimuksen tekijä oli käyttänyt lähes vuoden yhtäjaksoisesti, ja jossa kokemusten 
mukaan esiintyi häiriöitä korkeintaan kerran tai kaksi vuodessa. Liittymän ADSL- 
modeemi oli samaa mallia kuin aikaisemmin Mikkelissä, mutta modeemia oli käytetty 
ilman ongelmia jo yli vuoden ajan (ja ennen käyttöönottoa modeemi oli päivitetty 
käyttämään uusinta valmistajan ohjelmistoa). Vastaavasti vuoden 2005 mittauksis
sa kaikki laitteet sijaitsivat lämmittämättömässä näkötornissa keskellä talvea ja mit
tauksien aikana mitattiin tietokoneen emolevyltä nollan ja kahdenkymmenen asteen 
välillä heitteleviä lämpötiloja. Lämpötilan lisäksi tilassa kosteusprosentti oli selvästi 
korkeampi ja nopeasti vaihteleva verrattuna normaaleihin lämmitettyihin laitetiloi- 
hin tai esimerkiksi toimistotiloihin. Vuoden 2006 mittauksissa asiakaskone sijaitsi 
lämmitetyssä tilassa jossa lämpötila ja kosteus olivat laitteistojen ohjearvojen mu
kaiset.

3.5.2 Mittauksen toteutus

Jatkomittaukset suoritettiin yhtenäisenä kolmen viikon ajanjaksona kesäkuun 2006 
aikana. Mittauksen ajan asiakaskoneen audiovirtaa vastaanottanut ohjelma kuunte- 
li palvelimen lähetystä, nauhoitti lähetyksen tiedostoon myöhempää käyttöä varten, 
sekä välitti lähetyksen eteenpäin. Palvelin ja asiakas suorittivat mittauksen täysin 
automaattisesti. Mittauksen aikana tarvitsi ainoastaan seurata että audiovirtaa vas
taanottanut ohjelma pysyi käynnissä, sekä välillä kuunnella asiakaskoneen välittämää 
ohjelmaa, jotta oltiin varmoja että kaikki toimii kuten pitääkin. Mittauksien loppu
tuloksena saatiin kahdenkymmenen gigatavun kokoinen audiotiedosto, jolla toistui 
simuloidun radioaseman kahdeksan kappaletta satunnaisessa järjestyksessä noin 600 
kertaa.



Luku 4

Tulosten analyysi

4.1 Luotettavuusmittaukset

Alkuperäiset luotettavuusmittaukset suoritettiin vuoden 2005 helmikuussa kahdes
sa kahden viikon jaksossa. Alunperin tarkoituksena oli suorittaa mittaukset yhte
näisenä neljän viikon ajanjaksona. Ensimmäiset mittaukset keskeytyivät laitteiston 
tekniseen ongelmaan, jonka takia laitteistoa jouduttiin huoltamaan kesken tutkimus
ta. Huollon jälkeen suoritettiin jälkimmäinen osa mittauksista, joka keskeytyi myös 
ongelmien uusiutumiseen. Tutkimuksen haasteellisuutta lisäsi merkittävästi se, et
tä tutkimuslaitteisto korvasi radioaseman aiemman ohjelmansiirtoratkaisun alusta 
lähtien, eli laitteistolla välitettiin radion ohjelmaa kuuntelijoille Mikkelin alueella. 
Tämän johdosta tutkimuksen aloittamisen jälkeen kaikenlaisten katkojen ja häiriöi
den välttäminen oli erittäin tärkeää, eikä koejärjestelyltä esimerkiksi voitu muuttaa 
kesken kaiken. Tämä aiheutti merkittäviä ongelmia, sillä lähetystä ei voitu katkaista 
haluttaessa, vaan koko ajan piti pyrkiä pitämään radion ohjelma kuuluvissa ympäri 
vuorokauden. Tutkimuksen aikana esiintyneistä ongelmista saatiin välillä hyvinkin 
kriittistä palautetta alueen kuuntelijoilta ja tutkimuksen aikana esiintyneen isomman 
lähetyksen katkeamisen johdosta muun muassa paikallinen sanomalehti otti yhteyt
tä radioasemaan lukijapalautteen johdosta. Tutkimuksesta ei tiedotettu etukäteen 
mitenkään Mikkelin alueella eikä myöskään ongelmien yhteydessä, vaan sen sijaan 
ongelmat kuitattiin vain määrittelemättöminä kiusallisina teknisinä ongelmina.

4.1.1 Ensimmäinen mittausjakso

Ensimmäisellä mittausjakselia 10.2.-25.2. audiosoitin kadotti yhteyden yhteensä viisi 
kertaa. Ensimmäisen kerran soitin kadotti yhteyden 16.2. klo 7:32 alle kymmenek
si sekunniksi, syy jäi tuntemattomaksi. Seuraavan kerran soitin kadotti yhteyden
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samana päivänä reilua tuntia myöhemmin kuuden minuutin ajan jaksolla jatkuvas
ti; katkoksien aikana Internet-yhteys ei toiminut. Yhteyden palattua taas jatkuvasti 
toimivaksi, niin myös soitin palasi toimimaan jälleen automaattisesti. Viikkoa myö
hemmin 23.2. yhteys pätki yhdeksän minuutin ajan tasaisesti, jälleen syy tuntui ole
van Internet-yhteyden katoaminen ja palautuminen jatkuvasti. Seuraavana päivänä 
yhteys pätki vastaavalla tavalla 10 minuuttia ennen kuin yhteys palasi.

Seur aava katkos tapahtui 25.2. klo 14:39 jolloin ADSL-modeemi meni täysin ju
miin eikä palautunut enää ollenkaan ennen kuin modeemi käytiin sammuttamassa 
ja käynnistämässä uudelleen lähetyspaikalla.

Ensimmäinen mittausjakso kesti yhteensä 19665 minuuttia ja mittauksen aikana 
audiolinkki pätki yhteensä 26 minuutin ajan, eli linkin luotettavuustasoksi saatiin 
yhteensä noin 99,87 %. Tämä jäi hivenen alle tavoitellun 99,9 prosentin, mutta 
melko lähelle tavoitetasoa kuitenkin päästiin ja linkki tuntui olevan melko luotettava. 
Huolestuttavaa tuloksissa oli katkojen pituus, odotettuja alle kymmenen sekunnin 
katkoja tapahtui tasan yksi, mutta sen sijaan loput katkokset olivat odottamattomia 
yli viiden minuutin pituisia katkoksia. Näin pitkät katkokset aiheuttavat merkittävää 
kuuntelijapakoa kanavalta.

Ensimmäisten mittausten hyvää tulosta laimentaa myös merkittävästi mittauksien 
odottamaton päätös yhteyden totaaliseen jumiutumiseen, joka aiheutti usean päivän 
mittaisen katkon audiolinkkiin. Näin pitkät katkokset eivät missään tilanteessa ole 
hyväksyttäviä radion toiminnan ja uskottavuuden kannalta.

4.1.2 Toinen mittausjakso

Toinen mittausjakso aloitettiin kolmen päivän päästä ensimmäisestä mittausjaksosta 
kun ensimmäisten mittauksien lopussa jumiutunut ADSL-modeemi oli saatu sam
mutettua ja käynnistettyä uudelleen. Ennen mittausten jatkamista mittauslaitteis
ton virheensietoa ja virhetilanteista palautumista parannettiin vielä lisäämällä auto
maattinen asiakaskoneen käynnistäminen uudelleen viimeiseksi keinoksi tilanteissa, 
joissa yhteys katoaa täysin eikä sitä pystytä automaattisesti palauttamaan.

Mittaukset alkoivat hyvin ja yhteys pysyi ensimmäiset viisi päivää ylhäällä erit
täin hyvin, mutta 6.3. klo 1:17 yhteys pätki kymmenen minuutin ajan, myöhemmin 
aamulla klo 5:47 neljän minuutin ajan sekä päivällä kahteen otteeseen, 32 minuut
tia sekä 142 minuuttia. Jälkimmäisten pitkien katkojen aikana tietokone käynnisti 
itsensä uudelleen, jolloin ensimmäisellä kerralla yhteys palasi heti ja toisella kerral
la vasta toisen käynnistyksen jälkeen. Seur aavana päivänä yhteys katkesi vielä 18 
minuutin ajaksi ja 7.3. yhteys jumiutui täysin eikä enää palannut toimimaan itses
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tään. Mittaukset keskeytettiin tässä vaiheessa, sillä laitteisto vaati lähetyspapalla 
tehtävää huoltoa ennen kuin mittauksia olisi pystytty jatkamaan.

Toinen mittausjakso kesti yhteensä 9694 minuuttia ja mittausjakson aikana audio- 
linkki pätki yhteensä 206 minuutin ajan eli linkin luotettavuustasoksi saatiin yhteen
sä vain 97,87 prosenttia. Tavoitetasosta jäätiin mittauksessa merkittävästi jälkeen, 
mutta ennen kaikkea mittausjakson aikana esiintyi huolestuttavasti vielä pidempiä 
katkoksia kuin ensimmäisessä mittauksessa. Lisäksi mittaus keskeytyi puolivälissä 
yhteyden lopulliseen hajoamiseen, jonka takia tavoiteltua yhtenäistä kahden viikon 
mittausta ei pystytty suorittamaan ollenkaan.

4.1.3 Virhelähteet

Luotettavuusmittauksien virhelähteiksi todettiin katkosten yhteydessä poikkeukset
ta aina tietokoneen Internet-yhteyden pätkiminen. Pitkien katkosten aikana ADSL- 
modeemi tuntui palauttavan yhteyden erittäin hitaasti takaisin, eli ilmeisesti ADSL- 
modeemi ei onnistunut muodostamaan puhelinlinjayhteyttä palveluntarjoajan lait
teisiin joka kerta, vaan onnistuneen yhteyden muodostaminen vaati yleensä usei
ta yrityksiä. Viivettä aiheutti myös se että Internet-yhteyden korjaamiseen käyte
tyt ohjelmat oli asetettu toimimaan viiveellä, jotta vältyttiin modeemin jatkuvalta 
uudelleen käynnistämiseltä. Ohjelmien viive oli viiden minuutin luokkaa ennen kuin 
ADSL-modeemin käskettiin käynnistää itsensä uudelleen. Pahimmissa virhetilanteis
sa ADSL-modeemi meni niin täysin jumiin että kaikki verkkoliikenne lakkasi pysyväs
ti. Tällöin modeemin uudelleen käynnistämiseen käytetyt ohjelmat eivät myöskään 
toimineet ja ainoa tapa saada yhteys toimivaksi oli ADSL-modeemin virrankatkaisu 
lähetyspaikalla.

Ongelmatilanteiden kestoa olisi vähentänyt merkittävästi jos sekä ADSL-modeemi 
että tietokone olisivat olleet varustettuja eri signalointilinjaa (esim. GSM) käyttävällä 
virrankatkaisumenetelmällä. Näin ei kuitenkaan tehty, sillä etukäteen arvioitaessa ei 
tämän kaltaisia ongelmia osattu ennakoida, eikä projektin resursseilla voitu alkaa 
vaihtoehtoista signalointilinjaa järjestämään kesken mittauksien.

Käytettyjen avoimien ohjelmistojen kanssa ei esiintynyt mittauksien yhteydessä 
yhtään ongelmia, vaan niin palvelimen Icecast kuin asiakkaan audiosoitin sekä lisä
palvelut toimivat ilman havaittuja ongelmia.

4.1.4 Yhteenveto ensimmäisistä mittauksista

Vuoden 2005 ensimmäinen mittaus olisi ollut ilman keskeytymiseen johtanutta laite- 
rikkoa lähes tavoitteiden mukaan onnistunut. Linkin luotettavuus oli lähes tavoite-
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Taulukko 4.1: Yhdistetyt mittaustulokset.

Mittaus Virheitä (kpl) Virheitä (min) Kokonaiskesto (min) Luotettavuus-%
1/2005 5 26 19665 99,87
2/2005 6 206 9694 97,87
Uusinta 2 21 30300 99,93
Yhteensä 13 253 59659 99,58

tason mukainen ja katkojen määrä jäi hyvin pieneksi. Laiterikon takia mittausjakso 
lyhentyi kuitenkin neljästä viikosta kahteen ja virhetilanteiden aiheuttamat katkot 
olivat niin pitkiä etteivät kuulijat voineet olla huomaamatta niitä.

Toiset mittaukset menivät kohtuullisen hyvän alun (viisi päivää ilman katkoja) 
jälkeen melko lailla täysin pieleen, sillä mittausten kahden viimeisen päivän aikana 
esiintyi minuuttimääräisesti kahdeksan kertaa enemmän katkoja kuin koko ensim
mäisten mittausten aikana. Luotettavuusprosentissa jäätiin selvästi jälkeen tavoit
teesta, ja yhtä lailla selvästi jäätiin jälkeen tavoitellusta kahden viikon mittausajan- 
jaksosta mittauksen kestettyä vain hivenen alle viikon.

Yhteistulos molemmista mittauksista on kovin ristiriitainen, linkin toimiessa luo- 
tettavuustaso tuntui koko ajan olevan erittäin hyvä, mutta ongelmien alkaessa kat
kokset olivat vastaavasti pitkiä ja molemmilla kerroilla mittaukset keskeytyivät lo
pulta yhteyksien täydelliseen jumiutumiseen. Kaupallisessa käytössä radion uskot
tavuuden kannalta ei olisi mitenkään mahdollista hyväksyä näin pitkiä katkoksia 
toiminnassa. Mittauksen tulokset on esitetty taulukossa 4.1.

Mittaustuloksia alustavasti analysoitaessa todettiin ettei luotettavuutta koskevia 
johtopäätöksiä voida mittauksien perusteella tehdä virhetilanteiden aiheuttamien 
pitkien katkoksien vuoksi. Luotettavuuden arvioimista varten järjestettiin kesäkuus
sa 2006 uusintamittaus samoilla koejärjestelyillä, mutta asiallisissa tiloissa sekä var
masti toimivalla Internet-yhteydellä.

4.1.5 Uusintamittauksen tulokset

Uusintamittaus kesäkuussa 2006 kesti kolme viikkoa ja sen aikana esiintyi kaksi 
katkoa. Toinen katkoista oli erittäin lyhyt reilu sekunnin katkos, joka johtui soit
timen yhteyden uudelleen avaamisesta. Toinen katkos johtui vastaanottopäässä käy
tetyn Internet-operaattorin alueellisesta ongelmasta, jolloin kaikki kyseisen alueen
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Internet-yhteydet olivat poikki 20 minuuttia.

4.2 Luotettavuuden arviointi

Audiolinkin luotettavuuden arvioimiseksi toteutettiin alunperin suunnitellun yhden 
mittauksen sijaan yhteensä kolme mittausta. Ensimmäisten mittausten perusteella 
oli vaikeaa tehdä johtopäätöksiä linkin luotettavuudesta, joten luotettavuutta selvi
tettiin vielä uusintamittauksella. Mittauksista ensimmäinen täytti lähes tavoitellun
99,9 prosentin luotettavuustason ja uusintamittauksessa tavoiteltu taso ylitettiin 
selvästi. Toinen mittauksista oli ongelmallisin ja siinä jäätiin tavoitteesta merkittä
västi. Kaikkien mittausten yhteenlaskettu luotettavuusprosentti oli 99,6 prosenttia 
eli hivenen alle tavoitetason.

Käytännössä mittauksien aikana havaittiin kolmen tasoisia virheitä, jotka voidaan 
luokitella vakavuuden mukaan:

1. Lyhyt katkos, audio katkeaa alle 10 sekunniksi.

2. Pitkä katkos, yli 10 sekunnin katkos josta yhteys toipuu itsestään.

3. Toiminnan keskeytyminen, soiton jatkaminen vaatii henkilötyötä.

Ennen mittauksien aloitusta arvioitiin mittauksien aikana esiintyvän jonkin ver
ran ensimmäisen tason pieniä virheitä ja korkeintaan yksittäisiä toisen tason virhei
tä. Mittauksien aikana havaittiin kuitenkin ennakko-odotuksista poiketen vain vähän 
ensimmäisen tason virheitä, mutta valitettavasti enemmänkin toisen ja kolmannen 
tason vakavia virhetilanteita. Mittauksien virheet on eritelty tasoittain taulukossa 
4.2. Yhteensä mittauksissa esiintyi eniten toisen luokan virheitä ja odotettuja pieniä 
ensimmäisen luokan virheitä esiintyi erittäin vähän. Molemmat alkuperäiset mit
taukset katkesivat vakavimman kolmannen luokan virheisiin.

Virhetilanteita esiintyi lukumääräisesti kohtuullisen vähän suhteessa mittauksien 
kokonaiskestoon, sillä yhteensä reilun 41 mittauspäivän aikana esiintyi 13 virhetilan
netta, eli ohjelmansiirrossa tapahtui virhe keskimäärin reilun kolmen päivän välein. 
Lisäksi virhetilanteet jakautuivat melko epätasaisesti eli mittauksien aikana esiintyi 
pitkiä mittausjaksoja jolloin minkäänlaisia virheitä ei esiintynyt ja sen sijaan virheet 
seurasivat pääasiassa toisiaan. Virhetilanteiden määrällä mitattuna linkin luotetta
vuus voidaan todeta kohtuullisen hyväksi.

Virhetilanteiden lukumäärän sijaan mittauksien suuri ongelma oli toisen ja kol
mannen tason virheiden suuri määrä. Nämä virheet kuuntelijan on helppo havaita
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Taulukko 4.2: Esiintyneet virhetilanteet luokiteltuina.

Mittaus 1. luokan virheet 
(kpl)

2. luokan virheet 
(kpl)

3. luokan virheet 
(kpl)

Yhteensä

1/2005 1 3 1 5
2/2005 0 5 1 6
Uusinta 1 1 0 2
Yhteensä 2 9 2 13

ja ne haittaavat radion kuuntelua merkittävästi. Lähetyskäytössä tällaisten virhei
den määrä tulisi minimoida ja esimerkiksi toisen tason virhetilanteissa tulisi pyrkiä 
tarjoamaan kuuntelijalle tilapäistä audiota ennen varsinaisen lähetyksen palautu
mista. Kolmannen tason virhetilanteiden tulisi olla erittäin harvinaisia ja selkeästi 
laiterikkoihin liittyviä. Ohjelmansiirto järjestelmässä ei saisi esiintyä virhetilanteita 
joiden korjaantuminen edellyttää henkilötyötä ellei kyseessä ole vakava laiterikko. 
Virheiden vakavuuden perusteella on vaikea lukea linkin luotettavuustasoa hyväk
syttäväksi, vaan tavoitetasosta jäätiin merkittävästi jälkeen.

4.2.1 Virhelähteet

Mittauksien aikana esiintyneet virheet johtuivat lähes poikkeuksetta Mikkelin päässä 
käytetystä ADSL-modeemista ja ADSL-yhteydestä. Vain kahdessa lyhyessä katkok
sessa (ensimmäisessä ja uusintamittauksessa) ongelman syytä ei kyetty heti selvit
tämään ja toteamaan vian olleen Internet-yhteydessä. Näissä kahdessa tapaukses
sakin todennäköisin syy virhetilanteelle oli Internet-yhteyden nopea heikentyminen, 
joka aiheutti soittimen puskuroinnin kesken loppumisen ja tästä aiheutuneen lyhyen 
katkoksen soitossa. Virhetilanteissa yleisin tapaus oli yhteyden jatkuva pätkiminen 
joka jatkui muutamasta minuutista jopa puoleen tuntiin. Pätkimisen jälkeen yhteys 
palasi normaaliksi ja audiolinkki alkoi jälleen toimia kunnolla. Tämän tyyliset on
gelmat aiheuttivat mittauksien aikana paljon toisen luokan vakavia virhetilanteita. 
Toinen yleinen tapaus oli ADSL-modeemin jumittuminen kokonaan. Modeemi me
ni välillä niin jumiin, että tietokoneen tuli käynnistää se uudelleen käyttäen erillistä 
telnet-yhteyttä. Välillä modeemi meni myös niin pahasti jumiin että kaikki verkko
liikenne lakkasi pysyvästi. Jälkimmäiset tapaukset aiheuttivat kaikkein vakavimpia 
kolmannen tason virhetilanteita, joiden takia mittaukset jouduttiin keskeyttämään
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laitehuollon ajaksi.
ADSL-modeemi ei sisältänyt mitään virhetilanteiden diagnostiikassa auttavaa ta- 

pahtumakirjanpitoa, joten virheiden jakautuminen yhteyden ja modeemin kesken jäi 
tutkimuksen aikana epäselväksi. Jonkinlaisena arviona tuntui kuitenkin, että ADSL- 
modeemi itsessään aiheutti enemmän virheitä kuin muodostettu ADSL-yhteys, sillä 
esimerkiksi jatkuvien pätkimisten yhteydessä voi hyvinkin olla tilanne jossa ADSL- 
modeemi on aluksi hukannut yhteytensä eikä onnistu sitä muodostamaan uudelleen 
heti, vaan joutuu yrittämään asiaa useaan kertaan ennen yhteyden uudelleen muo
dostumista.

4.3 Lisäpalvelujen arviointi

Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin yhteensä viisi lisäpalvelua, joiden toimintaa ja 
toteutusta on käsitelty edellisessä luvussa sivuilla 44 - 49. Lisäpalvelujen hyödyl
lisyyttä arvioitaessa oleellista on arvioida myös palvelun hyödyllisyyttä verrattuna 
tavalliseen ohjelmansiirtotekniikkaan - olisiko palvelulle mitään käyttöä käytettäessä 
tavallista ohjelmansiirtoa? Entä miten palvelu toteutettaisiin tavallisen ohjelman
siirtotekniikan tapauksessa? Palvelujen hyödyllisyyttä on arvioitu palvelukohtaisesti 
taulukossa 4.3 käyttäen viisiportaista asteikkoa: 4 erittäin, 3 melko, 2 jonkin verran 
ja 1 ei kovinkaan hyödyllinen sekä 0 turha.

Taulukko 4.3: Lisäpalvelujen hyödyllisyys.

Lisäpalvelu Hyödyllisyys, tietokone
pohjainen ohjelmansiirto

Hyödyllisyys, tavallinen 
ohjelmansiirto

Etäkontrollit 4 0
Audiolokit 3 4
Etäkuuntelu 4 4
Hälytykset 3 2
Virhetilanteiden käsittely 2 2

Lisäpalveluista arvioinnin perusteella hyödyllisimpiä käytettäessä tietokonepoh
jaista ohjelmansiirtoa ovat siis etäkontrollit ja etäkuuntelu. Tavallista ohjelmansiir
toa käytettäessä oletettavasti etäkontrolleille ei ole tarvetta, mutta sen sijaan sekä 
audiolokit että etäkuuntelu ovat tärkeitä. Molempia palveluja on hankala toteuttaa 
ilman tietokonepohjaista ohjelmansiirtoa ja varsinkin tilanteessa jossa käytetään koi-
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mannen osapuolen siirtoverkkoa. Tällöin ei ole mitenkään helposti rakennettavissa 
kaksisuuntaista yhteyttä radion tilojen ja lähetysmaston välille, joten liikenne tulisi 
välittää jollakin tavalla kolmannen osapuolen kautta tai rakentaa erilliset yhteydet. 
Tietokonepohjaisessa ratkaisussa ongelmaa ei ole, sillä yhteys on aina kaksisuuntai
nen ja niinpä ainakin nämä palvelut tuovat selkeätä lisäarvoa tietokonepohjaiselle 
ohjelmansiirrolle.



Luku 5

Johtopäätökset

5.1 Linkin luotettavuus

Työssä toteutetun tietokonepohjaisen ohjelmansiirron luotettavuus osoittautui kak
sijakoiseksi - linkki toimi pitkiä aikoja täysin luotettavasti ylittäen tavoitellun 99,9 
prosentin luotettavuustason, mutta ongelmien ilmaantuessa linkin toimivuus oli heik
koa ja katkokset liian pitkiä. Lisäksi alkuperäiset mittaukset keskeytyivät linkin täy
delliseen jumiutumiseen. Yhteensä luotettavuusmittaukset kestivät lähes kuusi viik
koa ja linkin luotettavuudeksi mitattiin 99,58 prosenttia.

Kokeissa esiintyneet luotettavuuteen vaikuttaneet ongelmat johtuivat lähes jokai
sessa tapauksessa käytetyn ADSL-modeemin/linjan ongelmista, käytetyissä avoimis
sa ratkaisuissa ei sen sijaan esiintynyt ongelmia mittauksien aikana. Osasyynä ongel
mille voi olla vastaanottopään puutteelliset laitetilat, jotka olivat lämmittämättömät 
sekä hyvin puutteellisesti eristetty ulkoilmasta. Tämän takia mittauksissa käytetyt 
laitteet toimivat valmistajien suositusten vastaisissa oloissa (lämpötila, ilman kos
teus) .

Kokonaisuutena arvioituna mittauksissa käytettyä menetelmää voi suositella käy
tettäväksi ohjelmansiirtoon tilanteissa, joissa käytettävän ADSL-linjan ja -modeemin 
toiminta on varmistettu etukäteen sekä todettu toimivan häiriöttömästi ja luotetta
vasti. Lisäksi laitteet tulisi varustaa erillisellä kontrolliyhteydellä ongelmatilanteiden 
varalta. Varayhteyden tulisi toimia esimerkiksi GSM-yhteyden avulla, jolloin lait
teisiin pääsisi käsiksi vaikka pääyhteys ei toimisikaan. Käytetyt laitteet tulisi myös 
sijoittaa asianmukaisiin tiloihin, jotta laitteita käytettäisiin aina valmistajien suosi
tuksia vastaavissa olosuhteissa. Poikkeavat olosuhteet voivat aiheuttaa odottamatto
mia ja vaikeasti ennakoitavia ongelmia laitteiden toiminnassa. Uusintamittauksissa 
noudatettiin näitä periaatteita pois lukien erillinen kontrolliyhteys, ja tällöin saavu
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tettiin tavoiteltua parempi luotettavuustaso, 99,93 prosenttia.

5.2 Lisäpalvelut

Tietokonepohjaista ohjelmansiirtoa käytettäessä hyödyllisimpiä lisäpalveluja olivat 
etäkontrollit ja etäkuuntelu. Tavallista ohjelmansiirtoa käytettäessä oletettavasti etä- 
kontrolleille ei ole tarvetta, mutta sen sijaan sekä audiolokit että etäkuuntelu olisivat 
tärkeitä. Molempia palveluja on hankala toteuttaa ilman tietokonepohjaista ohjel
mansiirtoa käytettäessä ulkopuolista toimijaa. Tällöin ei ole mitenkään helposti ra
kennettavissa kaksisuuntaista yhteyttä radion ja lähetyspaikan välille, joten liikenne 
tulisi välittää jollakin tavalla ulkopuolisen toimijan kautta, tai rakentaa suorat eril
liset yhteydet jokaiselle lähetyspaikalle. Tietokonepohjaisessa ratkaisussa ongelmaa 
ei ole, sillä yhteys on aina kaksisuuntainen ja niinpä ainakin nämä palvelut tuo
vat selkeätä lisäarvoa tietokonepohjaiselle ohjelmansiirrolle. Mikäli välitettävä radio- 
ohjelma sisältää paikallisia elementtejä, niin radiovastuutoimintalain [1] vaatimus 
ohjelman tallentamisesta ja säilyttämisestä tekee audiolokipalvelusta erittäin oleelli
sen ja välttämättömän. Muut toteutetut lisäpalvelut keskittyivät lähinnä linkin vir- 
hesietokyvyn parantamiseen ja virhetilanteiden nopeaan tiedottamiseen (hälytykset) 
Vaikka palvelut olivat tämän projektin yhteydessä tärkeitä, niin yleisesti ottaen pal
velut eivät ole kovinkaan merkittäviä.

5.3 Jatkokehitysmahdollisuudet

Tietokonepohjaisen audion siirtolinkin luotettavuutta voitaisiin parantaa käyttämäl
lä kahdennettua Internet-yhteyttä eli esimerkiksi toista ADSL-linjaa, 3G-datayhteyt- 
tä ja/tai toista tietokonetta. Tällöin tietokoneet voisivat varmistaa toinen toistaan 
monitoroimalla toistensa äänikortteja ja havaitessaan hiljaisuutta koneet voisivat itse 
kytkeytyä soittamaan audiota tai vaihtoehtoisesti soittaa varmistukseen tarkoitettua 
paikalliselle koneelle tallennettua ohjelmaa. Toisen tietokoneen käyttäminen tuo mu
kanaan kuitenkin ongelmia; ohjelmansiirtolinkin kustannukset periaatteessa kaksi n - 
kertautuisivat ja lisäksi mittauksien yhteydessä käytetty tietokone ei aiheuttanut on
gelmia, vaan pelkästään Internet-yhteys. Vaihtoehtoa kokeiltiin projektin myöhem
mässä vaiheessa jossain määrin positiivisin tuloksin, eivätkä kasvaneet kustannukset 
haitanneet radioasemaa, sillä molempia tietokoneita käytettiin normaalitilanteessa 
siirtämään eri asemien lähetyksiä. Vain jommankumman yhteyden kärsiessä ongel
mista pyrki varmistava kone hakemaan kyseisen aseman audiota ja lähettämään sitä 
edelleen.
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Muita jatkokehitysmahdollisuuksia voisi esimerkiksi olla siirtyminen asiakas-pal
velin -mallista verkostomalliin, jossa asiakaskoneilla jo nyt asennettuja Icecast-pal- 
velimia hyödynnettäisiin vikasietoisuuden parantamiseen. Jos asiakkaat välittäisivät 
vastaanottamansa audiovirran aina eteenpäin omalla paikallisella Icecast-palvelimel- 
laan, niin vikatilanteissa asiakkaat voisivat aluksi yrittää löytää muilta asiakasko
neilta radion ohjelmavirtaa. Myös jo tähän projektiin suunnitellun lisäpalvelun eli 
vara-audion mahdollisuus olisi hyvä j atkokehitysprojekti, sillä kun yhteys radioase
malle olisi poikki, niin tietokone voisi soittaa esimerkiksi edellisen yön audiolokeja 
tai erikseen virhetilanteiden varalle valmisteltua ohjelmaa niin kauan kunnes yhteys 
on palannut. Palvelu parantaisi merkittävästi kuuntelijoiden mielenkiintoa kuunnella 
asemaa myös tilanteessa, jossa yhteys radioon on poikki.

Lisäpalvelujen suhteen tietokoneen käyttö lähetyspä!kalla tarjoaa huomattavasti 
monimutkaisempien palvelujen toteuttamismahdollisuuden. Esimerkiksi usein radio
mastoilla sijaitsee RDS-signaalin lisäävä laite ja lähetysprosessori, jolla ääntä proses
soidaan vielä lisää ennen lähetystä. Näissä laitteissa on normaalisti tietokonekontrol- 
lointi mahdollisuudet esimerkiksi sarjaporttien tai RJ45-verkkoliitännän kautta. Kyt
kemällä nämä paikalliseen tietokoneeseen voidaan laitteita kontrolloida yhtä hyvin 
etäkontrollien avulla kuin paikan päällä. Esimerkiksi RDS-laitteelle voitaisiin syöttää 
informaatiota soitettavista kappaleista ja lähetysprosessorin asetuksia muuttaa hyö
dyntämällä etäkontrollien lisäksi myös etäkuuntelua, jotta muutoksien vaikutukset 
pystytään arvioimaan. Kyseisten laajennusten toteutus on mahdollista ilman tieto
konepohjaista ohjelmansiirtoakin, mutta toteutus vaatisi jokaiselle laitteelle oman 
kontrollilinjan. Tällöin kustannukset kasvaisivat merkittävästi, varsinkin mikäli lä- 
hetyspaikkoja olisi paljon kuten työn teettäneellä radioasemaketjulla oli.

Mikäli tietokonepohjaista ohjelmansiirtoa käytettäisiin useammalla kuin muuta
malla lähetyspapalla, tulisi yksinkertaisten tapahtumatiedostojen sijaan siirtyä tie
tokantaratkaisuun, johon vastaanottopaikkojen tietokoneet toimittaisivat tapahtu
mansa yhtenäisessä formaatissa. Tällöin olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi www- 
sovellus, jonka avulla pystytään seuraamaan ohjelmansiirtoverkon tilaa ja toimintaa 
keskitetysti ja selkeästi. Sovellus voisi myös tarjota erilaisia hallintatyökaluja ja esi
merkiksi linkit jokaisen lähetyspapan etäkuunteluun ja audiolokeihin.

Mikäli Internet-yhteydet radioaseman ja lähetyspaikkojen välillä ovat kovin ruuh
kaiset, niin voisi olla perusteltua toteuttaa Icecast-palvelimesta RTP-protokollia hyö
dyntävä versio. Palvelin pystyisi tällöin toimimaan paremmin ongelmallisissa tilan
teissa tiedonsiirtoon käytetyn UDP-protokollan avulla verrattuna nykyiseen HTTP- 
ja TCP-protokollia käyttävään versioon nähden. Lisäksi mikäli lähetyspaikkoja on 
hyvin paljon, niin RTP-protokollia käytettäessä olisi mahdollista käyttää kaistaa
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säästävää multicasting-menetelmää unicast-menetelmän sijaan. Mikäli RTP-proto- 
kollia ei pystytä hyödyntämään, niin vaihtoehtoisesti radioaseman Internet-yhteyden 
kuormaa pystytään helpottamaan käyttämällä useita Icecast-palvelimia sekä luvussa 
2.4.3 esiteltyä välitystekniikkaa.

5.4 Oma arvio tutkimuksesta

Tutkimuksessa toteutettu tietokonepohjainen ohjelmansiirto osoittautui työn tilan
neen radioaseman kannalta ongelmalliseksi luotettavuuden suhteen, mutta tarjosi 
kuitenkin käyttökokemuksia uusista tekniikoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuk
sista. Työ tarjosi radioasemalle myös tietoa Internetin käytöstä äänen siirtoon ja 
radiossa hyödynnettiin myöhemmin tekniikkaa varsinkin kohteissa, joissa tarvittiin 
kustannustehokas ratkaisu lyhytaikaisiin yhteyksiin (esimerkiksi festivaali-lähetykset 
sekä selostukset). Työn yhteydessä käytetty Icecast-palvelin toimi niin hyvin sekä 
luotettavasti että sitä käytetään yhtiön kaikkien asemien välittämisessä Internetissä.

Tutkimuksessa käytetyt avoimet ratkaisut toimivat erittäin hyvin ja ongelmitta, 
sekä tarjosivat erittäin hyvän laajennettavuuden ja joustavuuden, joten avointen rat
kaisujen käyttö lähetyskäytössä on hyvä vaihtoehto erilaisille suljetuille ratkaisuille. 
Tutkimusta suunniteltaessa olisi pitänyt pyrkiä ennakoimaan tutkimuksia haitan
neet ADSL-yhteyden ongelmat paremmin ja ennen kaikkea mittauksien aikana oli
si pitänyt reagoida voimakkaammin yhteyden ongelmiin. Sen sijaan että mittauk
sien välissä tehtiin vain pieniä korjauksia ja hienosäätöä yhteyden virheensietoky- 
kyyn, olisi ennemminkin kannattanut toteuttaa etäkontrollipalveluun vaihtoehtoi
nen GSM-pohjainen erillinen kontrolliyhteys sekä etäkäytettävä virtojen katkaisu 
ADSL-modeemille. Koska ongelmiin ei reagoitu tarpeeksi hyvin, niin luotettavuus- 
mittauksien tuloksia arvioitaessa havaittiin tulokset hyvin kaksijakoisiksi ja joudut
tiin toteuttamaan ylimääräinen luotettavuusmittaus arvioinnin mahdollistamiseksi.
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Liite A

Toteutetut ohjelmat

A.l Käänteisen SSH-yhteyden muodostus

Lisäpalveluista kontrolliyhteyden ylläpitämistä varten käytettiin kahta seuraavaa oh
jelmaa. Ohjelmista ensimmäinen tarkistaa mikäli etäkontrolliyhteys on jo auki ja mi
käli ei ole, niin avaa sen. Jälkimmäinen ohjelma taas automaattisesti katkaisee etä- 
kontrolliyhteyden. Ohjelmaa tarvittiin sillä etäkontrolliyhteys jäi välillä erikoiseen 
puoliksi avonaiseen tilaan jossa yhteys ei toiminut, mutta asiakaskoneen mielestä se 
oli edelleenkin auki. Katkaisemalla yhteys säännöllisesti varmistettiin yhteyden jat
kuva toimiminen. Käytännössä yhteydentarkistus ja avaus suoritettiin aina viiden 
minuutin välein ja yhteyden automaattikatkaisu viisi kertaa päivässä.

#!/bin/bash

#tunnel-control.sh
#SSH tunnel control for fw:d transmitters 
#app 20060610 
#
#run with cron */5 * * * *
#don’t forget public keys!

SERVER=login.server.fi 
PORT=50000
#Check whether the connection is open at the moment 
CONNECTIONS^ps -A11F Igrep -w ssh | grep $P0RT | wc -1*

if [ "$C0NNECTI0NS" = 0 ] 
then
#No connection detected, wait a bit and start a new connection

69



LIITE A. TOTEUTETUT OHJELMAT 70

sleep 2
TIMEN0W=‘date ’+%F %T,‘
/usr/bin/nohup /usr/bin/ssh -f -N -R $P0RT:localhost:22 $SERVER & 
echo $TIMEN0W Reverse SSH connection established \\
» /home/control/logs/ssh.log 

fi

#!/bin/bash

#tunnel-reset.sh 
#SSH tunnel reset 
#app 20050116 
#
#run with cron 0 0,8,12,14,16 * * *

#Check whether there are any remote users logged in 
CONNECTIONS^w -h | grep pts | wc -1‘

if [ "SCONNECTIONS" = 0 ] 
then
killall -q ssh >/dev/null 
TIME=£date »+7.F /.T’1
echo STIME SSH connections disconnected. \\
» /home/control/logs/ssh.log 

fi

A.2 Audiolokien kerääminen

Audiolokeja kerättiin yksinkertaisella joka tunti ajettavalla ohjelmalla, joka aina tun
nin alussa katkaisi edellisen tunnin nauhoituksen, siirsi nauhoituksen arkistoon oi
kean päivän kohdalle ja aloitti uuden tunnin nauhoituksen. Lisäksi ohjelma poisti 
yli kolmen kuukauden ikäiset nauhoitukset.

#!/bin/bash

#audio-log.sh
#audio log gathering script 
#app 20041210 
#
#run with cron 0 * * * *
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DATEFARAGO= ‘date -d ’now -91 day’ +'/,Y'/,m'/,d‘

DATENOW=‘date -d ’now -1 hour’ +'/0Y7tm7,d*
H0URN0W=‘date -d ’now -1 hour’ +"/,H‘

#Check whether there are old logs to be deleted and delete them
if test -d /opt/audio_logs/$DATEFARAGO
then
rm -rf /opt/audio_logs/$DATEFARAGO 

fi

#Create a new directory for current date if it doesn’t exist yet
if test ! -d /opt/audio_logs/$DATENOW
then
mkdir /opt/audio_logs/$DATENOW 

fi

cd /home/control
#End last hours audio logging
killall wget

#Store the downloaded log file
mv audiologi.ogg /opt/audio_logs/$DATEN0W/suomipop-$H0URN0W.ogg 

#Start logging again
/usr/bin/nohup wget -q http://localhost:8000/audiologl.ogg &

A.3 Audiosoittimen seuranta

Audiosoitinta kontrolloitiin yksinkertaisella ohjelmalla jota ajettiin joka minuutti. 
Ohjelma tarkisti ajettaessa, että soitin on käynnissä ja mikäli ei ollut, niin käynnisti 

soittimen ja kirjoitti asiasta tiedon lokiin.

#!/bin/bash

#check-play.sh 
#play control for streaming 
#app 20050117 
#
#run with cron * * * * *

#C0NNECTI0NS=‘ps -All I grep mplayer | wc -V 
#C0NNECTI0NS=‘ps -All |grep alsaplayer | wc -1‘
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CONNECTIONS^ ps -All Igrep oggl23 | wc -1«

if [ "SCONNECTIONS" = 0 ] 
then
TIME=‘date ’+*/.F ,/.T,t
#/usr/bin/nohup /usr/bin/nice --10 /usr/bin/alsaplayer -S -i text \\ 

-r -q /home/control/player/playlist.m3u --device hw:0,0 & 
#/usr/bin/nohup /usr/bin/mplayer -ao aisa -loop 0 -really-quiet \\ 
http://fw.groovefm.fi:8000/live-suomipop.ogg &

/usr/bin/nohup /usr/bin/oggl23 --audio-buffer 100 -b 150 -d alsa09 \\ 
-q http://fw.groovefm.fi:8000/live-suomipop.ogg & 

echo $TIME SuomiPOP Mikkeli player started \\
» /home/control/logs/playerlog.txt 

fi

A.4 Paluulinkin kontrollointi

Audion paluuta ja audiolokeja varten käytettiin yksinkertaista ohjelmaa joka tark- 
kaili audiota koodaavan Ices2-ohjelman käynnissä olemista ja tarvittaessa käynnisti 
ohjelman. Ohjelmaa ajettiin kerran minuutissa sekä koneen käynnistymisen yhtey
dessä.

#!/bin/bash

#check-paluu.sh 
#return audio control 
#app 20050202 
#
#run with cron * * * * *

C0NNECTI0NS=‘ps -All Igrep ices2 | wc -1‘

if [ "SCONNECTIONS" = 0 ] 
then
TIME=£date ’+'/,? %T’‘
/usr/bin/nohup /usr/bin/ices2 /home/control/player/ices-live.xml & 
echo STIME Return audio started » /home/control/logs/playerlog.txt 

fi


