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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  τεχνολογία  μέσων  ροής  πληροφορίας  γνωστή  και  ως  streaming media 
αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθυστέρησης στην αναπαραγωγή 
αρχείων πολυμέσων μέσω Internet καθώς και για την προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, αφού καθίσταται αδύνατη η αντιγραφή και διανομή των αρχείων αυτών. 

Το streaming video, όπως ονομάζεται, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές 
και ταυτόχρονα ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στο Internet. Παρ' όλα αυτά, 
οι  λεπτομέρειες  του  streaming  παραμένουν  σε  πολλούς  άγνωστες.  Περισσότερο 
άγνωστες είναι ακόμα και οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία αυτή, σε περιβάλλον 
φορητών υπολογιστών παλάμης. Σήμερα η παροχή υπηρεσιών streaming media σε 
υπολογιστές παλάμης είναι ήδη εφικτή με χρήση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού 
ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο τέτοιες λύσεις δε λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες 
του mobile computing και δεν εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η τεχνολογία streaming και η 
εφαρμογή  της  σε  φορητούς  υπολογιστές  παλάμης  με  δεδομένη  την  περιορισμένη 
επεξεργαστική  ισχύ,  τη  διαθέσιμη  μνήμη  αλλά  και  την  ασύρματη  δικτύωση  που 
υποστηρίζουν.  Συγκεκριμένα,  θα  αναφερθούν  τα  χαρακτηριστικά  των  φορητών 
υπολογιστών παλάμης καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα που παρατηρούνται από 
την  χρήση  τους.  Επιπλέον  θα  εξεταστούν  οι  περιορισμοί  που  συναντώνται  στις 
φορητές συσκευές παλάμης και οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να γίνει 
εφικτή  η  μετάδοση  και  αναπαραγωγή  streaming  περιεχομένου  απ’  αυτές.  Στην 
συνέχεια θα γίνει μία περιγραφή της τεχνολογίας μέσων ροής πληροφορίας, που θα 
περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματά της, τις μεθόδους και τους τρόπους μετάδοσής της 
καθώς  επίσης  και  την  εφαρμογή  της  πάνω  σε  ασύρματα  δίκτυα.  Τέλος  θα 
παρουσιαστούν  κάποια  σενάρια  αποστολής  ζωντανού  βίντεο  με  την  τεχνολογία 
streaming, σε φορητό υπολογιστή παλάμης (pocket pc).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή

Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, για να καταφέρουμε την αναπαραγωγή βίντεο 
στον υπολογιστή μας μέσω Internet, έπρεπε πρώτα να γίνει η παραλαβή ολόκληρου 
του αρχείου και μετά να αρχίσει η αναπαραγωγή του. Το θετικό αυτής της μεθόδου 
είναι  ότι  έχουμε  την  δυνατότητα  να  παρακολουθήσουμε  βίντεο  αρκετά  καλής 
ποιότητας,  ακόμα  και  από  χαμηλής  ταχύτητας  συνδέσεις.  Βέβαια,  από  την  άλλη 
πλευρά, το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει 
συνήθως  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  την  παραλαβή  ολόκληρου  του  αρχείου. 
Παράλληλα,  τίθενται  και  θέματα  παραβίασης  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  αφού 
καθίσταται δυνατή η αντιγραφή και διανομή του αρχείου αυτού. 

Για  την  αντιμετώπιση  των  παραπάνω  προβλημάτων  αναπτύχθηκε  μία  νέα 
τεχνολογία, που καθιστά δυνατή την αποστολή μέσω του Διαδικτύου (Internet), μιας 
ακολουθίας από «κινούμενες» εικόνες σε συμπιεσμένη μορφή. Το streaming video, 
όπως ονομάζεται, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές και ταυτόχρονα ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες  τεχνολογίες  στο Internet.  Έχει  ήδη δημιουργήσει  μία νέα αγορά, 
γνωστή ως Internet broadcast ή Intercast/Webcast. Παρ' όλα αυτά, οι λεπτομέρειες 
του streaming παραμένουν σε πολλούς άγνωστες. Περισσότερο άγνωστες είναι ακόμα 
και  οι  λύσεις  που  προσφέρει  η  τεχνολογία  αυτή,  σε  περιβάλλον  φορητών 
υπολογιστών παλάμης. 

1.1 Ορισμοί και ορολογία

1.1.1 Mobile computing (Χρήση φορητών υπολογιστών παλάμης σε κίνηση)

Σήμερα η παροχή υπηρεσιών streaming media σε υπολογιστές παλάμης είναι 
ήδη εφικτή με χρήση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο 
τέτοιες λύσεις δε λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του mobile computing και 
δεν  εκμεταλλεύονται  τα  χαρακτηριστικά  του.  Με  τον  όρο  mobile  computing 
περιγράφεται η ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών παλάμης ενώ 
βρισκόμαστε  σε  κίνηση  (Moving).  Σήμερα  υπάρχουν  πολλοί  τύποι  mobile 
υπολογιστών όπως είναι οι  personal digital  assistant (PDA), information appliance 
(IA),  Handheld  PC  (H/PC),  Pocket  PC  (P/PC  ή  PPC),  smartphone,  PDA phone, 
portable  multimedia  player  (PMP),  και  digital  audio  player(DAP).  Στην  παρούσα 
εργασία θα εξετάσουμε την τεχνολογία  streaming σε smartphone και σε  PDA.

1.1.2  Streaming media (Υπηρεσίες μέσων ροής πληροφορίας)

Όσον αφορά τον ορισμό του streaming, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την 
αποστολή  υλικού  (π.χ.  ήχου  και  εικόνας)  από  κάποιον  εξυπηρετητή  (server)  σε 
κάποιο  τερματικό,  μέσω  ενός   δικτύου  που  βασίζεται  στην  μεταφορά  πακέτων 
(packet-based), όπως το Internet. Ο server κάνει μία κατανομή του υλικού (media) σε 
πακέτα (packets), τα οποία εκπέμπονται μέσω του δικτύου προς έναν αποδέκτη που 
έχει  προκαθοριστεί.  Κατά  την  παραλαβή  τους,  τα  πακέτα  επανασυντίθενται  και 
ξεκινά  η  αναπαραγωγή.  Η  αλληλουχία  των  πακέτων  αυτών  ονομάζεται  "ροή" 
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(stream)  και  η  διαφορά ως  προς  την  απλή μεταφορά αρχείων έγκειται  στο  ότι  η 
αναπαραγωγή του υλικού αρχίζει καθώς αυτό παραλαμβάνεται από τον υπολογιστή 
του  χρήστη.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις,  ο  τελικός  αποδέκτης  ενδέχεται  να  μην 
παραλάβει ποτέ το συνολικό αρχείο, αλλά απλώς να αναπαράγει τα πακέτα καθώς 
αυτά καταφθάνουν.

1.1.3 Bandwidth (Εύρος Ζώνης) 

Αν θέλαμε να δώσουμε με  λίγα λόγια ένα  απλό ορισμό του Bandwidth,  θα 
λέγαμε  ότι  Bandwidth  (ή  εύρος  ζώνης  συχνοτήτων)  είναι  ο  παράγοντας  που 
προσδιορίζει το φάσμα συχνοτήτων που μπορούν να διέλθουν ανεμπόδιστα από το 
μέσον,  καθώς  ο  ρυθμός  μετάδοσης  (ταχύτητες)  και  κατά  συνέπεια  ο  όγκος  της 
μεταφερόμενης πληροφορίας εξαρτάται άμεσα από το εύρος ζώνης του μέσου. 

Με  πιο  απλά  λόγια  είναι  η  μέγιστη  ποσότητα  δεδομένων  που  μπορούν  να 
περάσουν μέσα από ένα επικοινωνιακό κανάλι (όπως μια γραμμή δεδομένων, ένα 
modem, ένα δίκτυο υπολογιστών κλπ.) στη μονάδα χρόνου (συνήθως σε sec). Για ένα 
ψηφιακό κανάλι η μονάδα μέτρησης είναι το bit ανά sec.

1.1.4  Ρυθμός Μετάδοσης (Ταχύτητα) 

Ο όρος Ρυθμός Μετάδοσης (Bit Rate) αντιπροσωπεύει το ρυθμό με τον οποίο 
εκπέμπονται τα bit από ένα πομπό και μερικές φορές τον συναντάμε και ως ταχύτητα 
εκπομπής. 

Για λόγους ευκολίας στην παρακάτω αναφορά μας για τα CODEC, ο ρυθμός 
μετάδοσης (Bit Rate) θα χαρακτηρίζεται σαν χαμηλός, μέτριος, υψηλός ανάλογα με 
το μέγεθός τους: 

• Χαμηλός < 60 Kbps 

• Μέτριος 60 έως 200 Kbps 

• Υψηλός > 200 Kbps 

1.1.5  Compression (Συμπίεση Δεδομένων) 

Η τεχνολογία Streaming βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην συμπίεση των 
δεδομένων και για το λόγο αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό. 

Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κατά την μεταφορά των δεδομένων 
είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την μεταφορά αυτή. Το πρόβλημα αυτό 
γίνεται  εντονότερο όσο μεγαλώνει  το μέγεθος των προς μετάδοση αρχείων ενώ η 
ταχύτητα μετάδοσης είναι μικρή. Για να μεταφερθεί το περιεχόμενο μιας γεμάτης 
δισκέτας  1,44  ΜΒ με  σειριακή  σύνδεση  στα  9600bps,  απαιτούνται  στην  ιδανική 
περίπτωση  20  λεπτά  της  ώρας  (1440000Χ8/9600/60=20min).  Επίσης  για  την 
μετάδοση  ασυμπίεστου  video  ποιότητας  εκπομπής  Broadcast  απαιτούνται  160 
Megabits/Sec  (Mbps)  από  το  Brandwidth  του  δικτύου,  ενώ  ασυμπίεστο  Audio 
ποιότητας  CD  απαιτεί  γύρω  στα  2,8Mbps.  Οι  περισσότεροι  χρήστες  συνήθως 
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χρησιμοποιούν  συνδέσεις  28,8  έως  56  Kilobits/Sec  (Kbps),  δηλαδή  συνδέσεις 
περίπου 5000 φορές μικρότερες από τις απαιτούμενες. 

Η τεχνική της συμπίεσης των δεδομένων (Data Compression) αναπτύχθηκε για 
να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, καθώς και να μειώσει τον απαιτούμενο χώρο 
αποθήκευσης δεδομένων στα μέσα αποθήκευσης (δισκέτες, σκληρούς δίσκους, κλπ.). 

Στόχος της συμπίεσης είναι ο περιορισμός του όγκου των δεδομένων χωρίς να 
αλλοιώνεται η πληροφορία που περιέχεται σε αυτά. Η συμπίεση εκμεταλλεύεται το 
γεγονός  ότι  τα  ψηφιακά  δεδομένα περιέχουν επαναλήψεις,  οι  οποίες  μπορούν  να 
αντικατασταθούν με κώδικα ή σύμβολα που καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο. 

Για  τη  συμπίεση  των  δεδομένων  χρησιμοποιούνται  τα  λεγόμενα  CODECs 
(COder/  DECoder).  Τα  CODECs  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  αλγόριθμους 
κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται  για  να συμπιέζονται  πληροφορίες (ψηφιακό 
video,  εικόνες,  ήχο  κλπ.)  ώστε  αυτές  να  είναι  σε  θέση να μεταδοθούν μέσα από 
κάποιο επικοινωνιακό κανάλι (modem, γραμμή δεδομένων, δίκτυο κλπ.) καθώς και 
να  αποκωδικοποιηθούν  κατά  την  άφιξή  τους  στον  προορισμό  τους.  Αυτή  η 
διαδικασία επιτρέπει ταχύτερες μεταφορές δεδομένων και λιγότερες καθυστερήσεις. 
Τα CODECs μπορούν να υλοποιούν δύο διαφορετικά είδη συμπίεσης τη lossy ή τη 
lossless. 

Η  lossless  συμπίεση  διατηρεί  τη  γνησιότητα  των  δεδομένων  μετά  την 
αποσυμπίεση  σαν  να  μην  είχαν  συμπιεστεί.  Αυτός  ο  τύπος  συμπίεσης  έχει  σαν 
αποτέλεσμα μικρότερα ποσοστά συνολικής συμπίεσης (2:1 έως 3:1). 

Αντίθετα η lossy συμπίεση αφαιρεί ή τροποποιεί τα αρχικά δεδομένα έτσι ώστε 
να μην μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση μετά την αποσυμπίεση. 
Όμως πετυχαίνει καλύτερους λόγους συμπίεσης.

1.2 Απαιτήσεις 

Για το χρήστη, η ουσία της όλης διαδικασίας εστιάζει στην προσδοκία ότι το 
υλικό που ζήτησε θα αναπαραχθεί στον υπολογιστή του άμεσα και χωρίς διακοπές. 
Αυτός είναι και ο σημαντικότερος στόχος του streaming και ο λόγος για τον οποίο 
αναπτύχθηκε η τεχνολογία αυτή. Ποιοι είναι, όμως, οι παράγοντες που διαμορφώνουν 
την τελική ποιότητα; Είναι εφικτό η ποιότητα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμη 
και  σε  περιβάλλον  φορητών  υπολογιστών  παλάμης,  PDA’s και  άλλων  κινητών 
συσκευών με δεδομένη την περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ, τη διαθέσιμη μνήμη 
αλλά και την ασύρματη δικτύωση που έχουν; 

Η  διαδικασία  δημιουργίας  και  διανομής  streaming  media  αποτελείται  από 
αρκετά στάδια, με αποτέλεσμα οι παράγοντες αυτοί να ποικίλλουν και να επηρεάζουν 
με διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα το τελικό αποτέλεσμα. Το πρώτο βήμα, λοιπόν, 
είναι η καταγραφή ή η δημιουργία του υλικού, είτε σε απευθείας ψηφιακή μορφή είτε 
σε αναλογική και η κατόπιν ψηφιοποίησή της. Το επόμενο στάδιο αποτελείται από τη 
συμπίεση του υλικού, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα codecs που έχουν αναπτυχθεί. 
Η  τεχνολογία  Streaming  βασίζεται  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  στην  συμπίεση  των 
δεδομένων.  Στόχος  της συμπίεσης είναι  ο  περιορισμός  του όγκου των δεδομένων 
χωρίς  να  αλλοιώνεται  η  πληροφορία  που  περιέχεται  σε  αυτά.  Η  συμπίεση 
εκμεταλλεύεται  το  γεγονός  ότι  τα  ψηφιακά  δεδομένα  περιέχουν  επαναλήψεις,  οι 
οποίες μπορούν να αντικατασταθούν με κώδικα ή σύμβολα που καταλαμβάνουν πολύ 
λιγότερο χώρο. Έπειτα, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του υλικού, ακολουθεί η 
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τοποθέτησή του σε κάποιον server (Web ή Streaming) και η αποστολή του προς τους 
τελικούς  αποδέκτες  μέσω  των  streaming  πρωτοκόλλων  που  έχουν  αναπτυχθεί.  Ο 
τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποστολή, χωρίζει το streaming σε διάφορες μεθόδους 
και είδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών παλάμης

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής των χαρακτηριστικών 
των  φορητών  συσκευών  παλάμης  που  κυκλοφορούν  σήμερα.  Θα  δοθεί  ιδιαίτερη 
προσοχή στους περιορισμούς που προκύπτουν, καθώς και στα χαρακτηριστικά εκείνα 
που θα επιτρέψουν την χρήση υπηρεσιών streaming media.  Μία φορητή συσκευή 
παλάμης είναι ένας υπολογιστής σχεδιασμένος για να προσαρμόζεται στην παλάμη 
του ανθρώπινου χεριού. Με την βοήθεια αυτών των μικρών σε μέγεθος συσκευών 
μπορούμε  να  αποθηκεύσουμε  αριθμούς  τηλεφώνου  (επαφές),  διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  να  έχουμε  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο,  να  κάνουμε 
διάφορους υπολογισμούς, να τηρούμε ψηφιακό ημερολόγιο, ακόμη και να παίζουμε 
παιχνίδια. 

Οι σημερινές φορητές συσκευές παλάμης είναι πολύ μικρές σε μέγεθος, γεγονός 
που τις κάνει να μεταφέρονται ακόμη και σε μία τσέπη. Επιπλέον, η μπαταρία που 
διαθέτουν έχει  ικανοποιητική  διάρκεια  ζωής  και  μπορεί  να  επαναφορτιστεί.  Στον 
συνήθη  εξοπλισμό  των  φορητών συσκευών παλάμης  όπως  τα  smartphone  και  τα 
PDA περιλαμβάνεται μια μικρή οθόνη χαμηλής ανάλυσης που υποστηρίζει  χρώμα 
και  ένα  επίσης  μικρό  πληκτρολόγιο  για  δακτυλογράφηση.  Εκτός  από  το 
πληκτρολόγιο  διαθέτουν  και  μία  γραφίδα,  μεταλλική  ή  πλαστική  σαν  στυλό  και 
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των δεδομένων καθώς επίσης και για την υπόδειξη 
και την πλοήγηση στα μενού του λειτουργικού τους συστήματος. 

Τα τελευταία  χρόνια  παρατηρούμε  τη  ραγδαία  εξέλιξη  στα  κατασκευαστικά 
στοιχεία και στις προδιαγραφές που παρουσιάζουν οι φορητοί υπολογιστές παλάμης. 
Έτσι συναντάμε συσκευές PDA  με μεγάλη χωρητικότητα σε μνήμη RAM και αρκετό 
χώρο για αποθήκευση αρχείων, είτε σε μικρούς σκληρούς δίσκους, είτε σε εξωτερικές 
μονάδες αποθήκευσης (πχ κάρτες Compact Flash, SD,xD). Επιπλέον σε νεότερα PDA 
μπορούμε να συναντήσουμε θύρες USB για σύνδεση με μια σειρά από περιφερειακά 
για χρήση με τη φορητή  συσκευή. Ακόμα, υπάρχει και η δυνατότητα στις συσκευές 
αυτές για ασύρματη επικοινωνία με τεχνολογίες όπως GSM, Bluetooth και Wi-Fi.

Οι  φορητές  συσκευές  παρουσιάστηκαν  το  1993  και  η  χρήση  τους  έγινε 
διαδεδομένη μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90. Η δυνατότητα να προσπελαστούν 
άμεσα οι πληροφορίες μέσω μιας φορητής,  ελαφριάς και φιλικής προς το χρήστη 
συσκευής  είναι  η  βάση  για  τη  επιτυχία  αυτής  της  τεχνολογίας.  Η  ικανότητα 
μεταφοράς  που  συνδυάστηκε  με  την  ικανότητα  αποθήκευσης  στοιχείων  και  το 
σχετικά μικρότερο κόστος απόκτησης σε σχέση με ένα φορητό υπολογιστή (laptop) 
έκανε τις συσκευές αυτές ένα ελκυστικό εργαλείο για πολλούς χρήστες. Επιπλέον η 
ασύρματη τεχνολογία που προστέθηκε στις φορητές συσκευές το 2001, κατέστησε τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα προσπελάσιμα σε πραγματικό χρόνο.[1] 

Βέβαια,  οι  συσκευές  αυτές  πάσχουν  από  περιορισμούς  που  οφείλονται  στο 
μικρό  τους  μέγεθος  που  συνεπάγεται  σε  μη  ικανοποιητικό  μέγεθος  οθόνης,  μη 

15



εργονομική  μέθοδος  εισαγωγής  δεδομένων,  χαμηλή  ταχύτητα  της  CPU  και 
περιορισμένη χωρητικότητα μνήμης

2.1 Πλεονεκτήματα από την χρήση των φορητών συσκευών παλάμης

Υπάρχουν  πολλές  αιτίες  πίσω  από  την  αυξανόμενη  χρήση  των  φορητών 
συσκευών. Πρωταρχική είναι το μικρό τους μέγεθος. Είτε είναι smartphone, είτε είναι 
PDA, όλες οι φορητές συσκευές έχουν ως βασικό σκοπό να χωράνε σε μία τσέπη! 
Επιπλέον, το βάρος τους δεν είναι αρκετά μεγάλο οπότε η μεταφορά τους είναι ακόμη 
πιο εύκολη. Οι φορητές  συσκευές έρχονται με προ-εγκατεστημένες εφαρμογές που 
παρέχουν τις βασικές τους λειτουργίες. Για τα PDA και τα smartphone αυτές είναι: το 
βιβλίο διευθύνσεων, το ημερολόγιο, το σημειωματάριο και η αριθμομηχανή. Ακόμη, 
υπάρχει  εξωτερική  μνήμη  για  τους  χρήστες  προκειμένου  να  εγκαταστήσουν 
επιπρόσθετες  εφαρμογές  (π.χ.  ο  Real  Player  είναι  ένα  επιπλέον   plug-in  για 
παρακολούθηση  ταινιών  ή  για  αναπαραγωγή  web  radio).  Επιπλέον,  υπάρχουν  κι 
άλλες χρήσιμες εφαρμογές διαθέσιμες και μπορούν να βρεθούν μέσω του παγκόσμιου 
ιστού. 

Η αποδέσμευση από τα καλώδια προσφέρει  σημαντική ευελιξία  σε τελικούς 
χρήστες, ασύρματου εξοπλισμού και τους επιτρέπει να συνδεθούν σε μία υπηρεσία 
του  δικτύου  ακόμα  και  αν  δεν  βρίσκονται  σε  σταθερό  σημείο.  Δεν  είναι  τυχαίο 
λοιπόν που τα PDA και γενικά οι φορητές συσκευές παλάμης ακολουθώντας τους 
ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας ενσωματώνουν δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης 
με περιφερειακές συσκευές (σαρωτές, εκτυπωτές κ.α.) που υποστηρίζουν ασύρματη 
επικοινωνία.  Επιπλέον,  είναι  εφικτή και  η  ασύρματη  πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Η 
ασύρματη επικοινωνία μίας φορητής συσκευής παλάμης επιτυγχάνεται με ποικίλους 
τρόπους όπως : Υπέρυθρες (IR), Bluetooth (BT) και Wi-Fi. 

Πίνακας 2.1 : Χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών και τα πλεονεκτήματά τους

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα
Φορητότητα • Μικρές σε φυσικό μέγεθος

• Μικρές σε βάρος
Λειτουργικότητα • Βιβλίο διευθύνσεων, Ημερολόγιο, Λίστα 

υπενθυμίσεων
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
• Web browser
• Flash player
• Audio player
• Movie player

Χωρητικότητα • Εσωτερική μνήμη με προ-
εγκατεστημένες εφαρμογές

• Εξωτερική μνήμη για επιπρόσθετη 
χρήση

Συνδεσιμότητα • Infra-red port (IR)
• Bluetooth (BT)
• WLAN
• Κινητό τηλέφωνο SIM

16



Χρησιμότητα • Φιλικό περιβάλλον εργασίας με 
εικονίδια

2.2 Περιορισμοί που συναντώνται κατά τη χρήση των φορητών 
συσκευών παλάμης

Οι  φορητές  συσκευές  παλάμης  χρησιμοποιούνται  καθημερινά  ως  ένας 
πολύτιμος συνεργάτης. Σ’ αυτό συμβάλλουν τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν όπως 
η φορητότητα, η χωρητικότητα, η ασύρματη συνδεσιμότητα κ.α. Παρ’ όλα αυτά, τα 
θετικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών συναντάμε κατά την χρήση τους και 
κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί που υφίσταται είναι οι παρακάτω :

• Η ανάλυση 320 Χ 480 που συνήθως έχει ένα PDA στην οθόνη του είναι πολύ 
μικρή.  Ακόμη,  σε  συνδυασμό  με  το  μικρό  της  μέγεθος  περιορίζει  τις 
πληροφορίες που μπορούν να  απεικονιστούν. Συγχρόνως, σ’ ένα κείμενο που 
χρησιμοποιείται μικρή γραμματοσειρά είναι δύσκολο να αναγνωστεί, ενώ αν 
είναι  μεγάλη  τα  γράμματα  αναδιπλώνονται  στην  οθόνη.  Έτσι  οι  χρήστες 
αναγκάζονται  να  μετακινούνται  στο  κείμενο  όταν  εμφανίζονται  πολλές 
πληροφορίες.  Επιπλέον,  οι  περιορισμοί στο βάθος χρώματος και  ανάλυσης 
κάνουν τα γραφικά να είναι χαμηλής ποιότητας. 

• Η εισαγωγή δεδομένων είναι ακόμη ένα πρόβλημα. Σήμερα χρησιμοποιούνται 
κάποιες ειδικές  μεταλλικές ή πλαστικές γραφίδες, σαν στυλό που όμως  δεν 
αποτελούν εργονομική  μέθοδο.  Επίσης,  σε  ορισμένες  συσκευές  συναντάμε 
και  ενσωματωμένα  πληκτρολόγια  τα  οποία  φαινομενικά  επιλύουν  το 
πρόβλημα  αλλά  ουσιαστικά  είναι  επίπονα  για  τα  δάχτυλα  των  χεριών 
δεδομένου ότι τα κουμπιά τους είναι μικροσκοπικά. Συνεπώς,  η εισαγωγή 
δεδομένων στις φορητές συσκευές είναι αργή και ανεπαρκείς. 

• Επιπλέον, οι χαμηλές επιδόσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) 
και ταυτόχρονα της περιορισμένης χωρητικότητας της μνήμης  RAM έχουν 
σαν συνέπεια την δυσλειτουργία του συστήματος. Αυτό συμβαίνει συχνά σε 
περιπτώσεις  όπου  ο  χρήστης  χρησιμοποιεί  πολλά  αρχεία  εφαρμογών 
ταυτόχρονα.

• Η διάρκεια της μπαταρίας των φορητών συσκευών παλάμης είναι ένα ακόμη 
ζήτημα. Η μνήμη, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η περιοχή της οθόνης, τα 
ηχεία και η κεραία καταναλώνουν την ενέργεια γρήγορα. Σε ορισμένα PDA η 
μπαταρία κρατάει λιγότερο από μία με δύο ώρες. Η απώλεια ενέργειας της 
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει την ταυτόχρονη απώλεια των δεδομένων, με 
αποτέλεσμα οι χρήστες να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το επίπεδο 
της μπαταρίας συχνά και να φορτίζουν τη συσκευή τους.

• Η ταχύτητα σύνδεσης με το διαδίκτυο δεν είναι αρκετά γρήγορη, λόγω του 
χαμηλού εύρους ζώνης, με συνέπεια να μην γίνεται αποτελεσματική η χρήση 
όλων των υπηρεσιών του. Ακόμη, μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της χαμηλής 
ταχύτητας  σύνδεσης  των  φορητών  συσκευών  παλάμης  με  το  internet, 
δημιουργούνται κατά τη φόρτωση ιστοσελίδων με πλούσιο περιεχόμενο ή την 
ανάκτηση εικόνων. 
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Πίνακας 2.2 : Περιοριστικοί παράγοντες από την χρήση φορητών συσκευών και 
λύσεις που προτείνονται
Περιορισμοί Μελλοντικές λύσεις
Μικρό μέγεθος οθόνης • Εύκαμπτη μεμβράνη απεικόνισης
Μη εργονομική μέθοδος εισαγωγής 
δεδομένων

• Αναγνώριση φωνής
• Εργονομικό πληκτρολόγιο

Χαμηλή ταχύτητα της CPU • Νέες αρχιτεκτονικές για μεγαλύτερη 
ταχύτητα

Περιορισμένη χωρητικότητα μνήμης • Εξωτερική επέκταση μνήμης
• Αύξηση  χωρητικότητας της RAM

Περιορισμένη διάρκεια μπαταρίας • Χρήση μπαταριών με μεγαλύτερη 
διάρκεια

Εύρος ζώνης συνδεσιμότητας • Δυνατότητα του δικτύου 3G
• Bluetooth

Επιπροσθέτως,  το  συνεχώς  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  όσον  αφορά  τα 
λειτουργικά συστήματα των φορητών  συσκευών  παλάμης περιπλέκει  την  επιλογή 
κάποιας  εφαρμογής.  Η εγκατάσταση μιας  εφαρμογής  σε  μια  λανθασμένη έκδοση 
λειτουργικού  συστήματος  είναι  πιθανό  να  προκαλέσει  δυσλειτουργία.  Σε  μερικές 
περιπτώσεις  οι  εφαρμογές  είναι  διαθέσιμες  για  πιο  πρόσφατες  εκδόσεις  των 
λειτουργικών συστημάτων και δεν είναι διαθέσιμες για τις παλαιότερες. Ένα άλλο 
πρόβλημα  είναι  και  οι  ασυμβίβαστες  πλατφόρμες  που  χρησιμοποιούνται.  Για 
παράδειγμα  οι  εφαρμογές  για  WindowsCE  δεν  είναι  συμβατές  σε  PalmOS  ή 
Symbian. Σε αυτό τον τομέα πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να αναπτυχθεί  η 
ίδια εφαρμογή για διαφορετικές πλατφόρμες.

Συμπερασματικά, οι φορητές συσκευές παλάμης που κυκλοφορούν στις μέρες 
μας  έχουν  ακόμα  περιορισμένες  δυνατότητες   επεξεργασίας  και  μνήμης.  Βέβαια, 
γίνονται όλο και περισσότερες προσπάθειες για την βελτίωση των χαρακτηριστικών 
αυτών αλλά και για την επέκταση της συνδεσιμότητας τους με σκοπό να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές στην λειτουργία τους οι streaming εφαρμογές. [2]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τεχνολογίες ροής (Streaming Media)
 

3.1 Περιγραφή του Streaming

Οι  τεχνολογίες  ροής  περιγράφονται  ως  μια  εφαρμογή  μετάδοσης 
αποθηκευμένων  πολυμεσικών δεδομένων (π.χ.  ήχου  και  εικόνας)  με  συνεχή  ροή, 
όπου ο πελάτης (client)  ξεκινά την αναπαραγωγή τους με ελάχιστη καθυστέρηση, 
αφότου αρχίσει να λαμβάνει το αρχείο από τον εξυπηρετητή (server). Αυτό σημαίνει 
ότι ο πελάτης θα αναπαράγει τον ήχο ή το βίντεο από κάποιο σημείο του αρχείου, ενώ 
ταυτόχρονα λαμβάνει τα επόμενα τμήματα του αρχείου από τον εξυπηρετητή. Με την 
μέθοδο  αυτή  αποφεύγεται  η  μεταφορά  ολόκληρου  του  αρχείου  πριν  ξεκινήσει  η 
αναπαραγωγή,  γεγονός  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  επιφέρει  σημαντική 
καθυστέρηση.[31] Σε κάποιες περιπτώσεις,  ο τελικός αποδέκτης ενδέχεται να μην 
παραλάβει ποτέ το συνολικό αρχείο, αλλά απλώς να αναπαράγει τα πακέτα καθώς 
αυτά καταφθάνουν. Το όφελος όλης της διαδικασίας για το χρήστη, επικεντρώνεται 
στην  προσδοκία  ότι  το  υλικό  που  ζήτησε,  θα  αναπαραχθεί  στον  υπολογιστή  του 
άμεσα και χωρίς διακοπές. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος στόχος του streaming 
και ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η τεχνολογία αυτή.

3.2 Τομείς εφαρμογής

Στις μέρες μας υπάρχουν διάφοροι τομείς εφαρμογής για τα  streaming media. 
Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι ο μεγάλος αριθμός διαδικτυακών ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών σταθμών ανά τον κόσμο, οι οποίοι χρησιμοποιούν stream (ροές) για 
την  αναμετάδοση  των  προγραμμάτων  τους.  Επιπλέον,  υπάρχει  η  δυνατότητα  για 
ζωντανή μετάδοση ενός ψηφιακά καταγεγραμμένου υλικού (π.χ. εικόνας) το οποίο 
μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό, αφού έπρεπε πρώτα να παραλάβουμε το αρχείο στον 
υπολογιστή  μας  και  έπειτα  να  το  αναπαράγουμε.  Κατά  συνέπεια,  η  τεχνολογία 
streaming μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ζωντανής αναμετάδοσης, 
όπως  ένα  ψηφιακό  σύστημα  παρακολούθησης.  Επιπλέον,  σε  συνδυασμό  με  τα 
ασύρματα δίκτυα και το διαδίκτυο, η καινοτομία αυτή επιτρέπει νέες δυνατότητες και 
εφαρμογές στον τομέα της παρακολούθησης και της ασφάλειας χώρων. Μια άλλη 
μεγάλη εφαρμογή της ζωντανής ροής είναι η μετάδοση μιας ομιλίας ή συνεδρίασης 
στα  πλαίσια  μιας  επιχείρησης,  στους  υπαλλήλους  ή  στους  συνεργάτες  της,  που 
βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου (τηλεδιάσκεψη). Υπάρχουν επίσης και άλλοι 
τομείς  όπου  το  streaming μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  όπως  για  παράδειγμα  στην 
ιατρική  όπου  μπορούν  να  γίνουν  ιατρικές  εξετάσεις  ή  ακόμη  και  χειρουργικές 
επεμβάσεις  από  απόσταση.  Επιπλέον,  η  τεχνολογία  αυτή  είναι  εφικτό  να 
χρησιμοποιηθεί  σ’  ένα  περιβάλλον  εξ’  αποστάσεως  εκπαίδευσης,  όπου  μέσω του 
streaming παρέχεται  το  περιεχόμενο  διδασκαλίας  υπό  μορφή  βίντεο  στους 
σπουδαστές  απομακρυσμένα.  Τέλος,  μία  ακόμη  ενδιαφέρουσα  εφαρμογή  είναι  η 
παρακολούθηση βίντεο κατόπιν αιτήσεως (VoD) όπου δίνεται η δυνατότητα σε μια 
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ομάδα  χρηστών  να  παρακολουθήσουν  από  όπου  και  αν  βρίσκονται  ένα  ζωντανό 
γεγονός  (π.χ.  ένα  συνέδριο  ή  μία  εκδήλωση που  γίνεται  σε  κάποιο  εκπαιδευτικό 
ίδρυμα),  τηλεόραση  και  ραδιόφωνο  μέσω  Διαδικτύου  (IPTV)  ή  κάποια  άλλη 
διαθέσιμη αποθηκευμένη ροή. 

Ενδεικτικές εφαρμογές streaming media είναι:
• Online μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος στο internet 
• Online μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος στο internet.
• Εκπαίδευση από απόσταση, τηλε-εκπαίδευση  e -εκπαίδευση.
• Μετάδοση ενός βιντεοσκοπημένου γεγονότος.
• Online επόπτευση ενός χώρου μέσω κάμερας, με ήχο και εικόνα.
• Διαφήμιση προϊόντων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω ήχου και 

εικόνας.

3.3 Μέθοδοι Streaming

Λόγω  των  αυξημένων  αναγκών  που  κλήθηκε  να  καλύψει  η  τεχνολογία 
streaming, δημιουργήθηκαν ορισμένες μέθοδοι όπου η κάθε μία από αυτές, καλύπτει 
διαφορετικές  περιπτώσεις  και  παρέχει  συγκεκριμένα  πλεονεκτήματα.  Σήμερα, 
υπάρχουν  δύο  διαφορετικές  μέθοδοι  streaming  που  εξυπηρετούν  διαφορετικές 
ανάγκες και απαιτούν τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λειτουργία τους. Ονομάζονται 
Progressive  και  Realtime  streaming,  ενώ  η  ουσιαστική  διαφορά  μεταξύ  τους 
εστιάζεται  στο  συγχρονισμό ή  μη  μεταξύ  του  ρυθμού  αποστολής  και  λήψης  των 
πολυμεσικών αρχείων  που διακινούνται μέσω του Διαδικτύου.

3.3.1 Progressive streaming

 Η μέθοδος progressive  streaming  είναι επίσης γνωστή και ως progressive 
download. Μέσω αυτής, το online υλικό αποστέλλεται στον υπολογιστή του χρήστη 
με το μέγιστο δυνατό ρυθμό, ανεξάρτητα από την ταχύτητα σύνδεσής του τερματικού 
με το Internet. Καθώς τα πακέτα που αποτελούν το online αρχείο καταφθάνουν στον 
υπολογιστή του χρήστη, επανασυντίθενται και αποθηκεύονται σε αυτόν. Τα πακέτα 
που  ακολουθούν  προστίθενται  στα  προηγούμενα  και  σχηματίζουν  σιγά-σιγά  το 
αρχικό υλικό. Αυτό σημαίνει, ότι ανά πάσα στιγμή ο χρήστης διαθέτει αποθηκευμένο 
ένα μέρος του αρχείου, το οποίο συνεχώς μεγαλώνει έως ότου ολοκληρωθεί. 

Σχήμα 3.1 : Μοντέλο Progressive Streaming

 
                                 Πακέτα του αρχείου βίντεο  
                                                                                               

Αρχείο
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Μπορούμε  λοιπόν  να  αναπαράγουμε  το  μέρος  του  αρχείου  που  έχει  ήδη 
παραληφθεί.  Αυτό  είναι  το  βασικό  χαρακτηριστικό  της  μεθόδου  και  η  κύρια 
διαφοροποίησή της από το Real-time streaming. Ο ρυθμός αποστολής του υλικού από 
τον server στον τελικό αποδέκτη, είναι ανεξάρτητος με τον ρυθμό που εκείνος το 
παραλαμβάνει. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής, είναι ότι δεν απαιτεί την 
εγκατάσταση ειδικών servers και πρωτοκόλλων. Το υλικό τοποθετείται σε απλούς 
HTTP  ή  FTP  servers  διευκολύνοντας  τη  διαχείρισή  του,  ενώ  ταυτόχρονα  δεν 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα με την ύπαρξη firewalls. Στους servers αυτούς 
οφείλεται  και  ο  χαρακτηρισμός  HTTP  streaming,  μία  ακόμα  παραλλαγή  της 
ονομασίας της μεθόδου. Το πρωτόκολλο HTTP λειτουργεί πάνω από το πρωτόκολλο 
ελέγχου μετάδοσης (TCP), το οποίο χειρίζεται όλες τις μεταφορές δεδομένων. Στόχος 
του  πρωτοκόλλου  ελέγχου  μετάδοσης  (TCP),  που  χρησιμοποιείται  σε  μη 
πραγματικού χρόνου εφαρμογές (πχ μεταφορά αρχείων, απομακρυσμένη σύνδεση), 
είναι να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό μεταφοράς δεδομένων εξασφαλίζοντας τη γενική 
σταθερότητα  και  την  υψηλή  απόδοση  του  ολόκληρου  δικτύου.  Το  progressive 
download ταιριάζει ιδιαίτερα σε μικρού μήκους ταινίες και trailer, που θέλουμε να 
παρακολουθήσουμε  σε  υψηλή  ποιότητα.  Η  τεχνική  αυτή  εγγυάται  την  τελική 
ποιότητα του video, επειδή τα πακέτα (bitstream) που αποτελούν τη ροή του αρχείου 
δεν  χάνονται  ποτέ.  Αυτό επιτυγχάνεται  από τον  αλγόριθμο «αργή έναρξη» (slow 
start) που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο  TCP  και στηρίζεται στην αναμετάδοση των 
χαμένων πακέτων.[3]

Παρά  τα  πλεονεκτήματά  του,  το  progressive  streaming  αποδεικνύεται 
ανεπαρκές  για  ένα  πλήθος  περιπτώσεων.  Για  παράδειγμα,  η  real-time 
παρακολούθηση  ταινιών  είναι  ουσιαστικά  αδύνατη.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  με  τη 
μέθοδο αυτή, ο server δε γνωρίζει τον ρυθμό με τον οποίο παραλαμβάνεται το υλικό 
από τον αποδέκτη, αλλά ούτε και μπορεί να αυξομειώσει κατάλληλα τον ρυθμό με 
τον  οποίο  το  αποστέλλει.  Επομένως,  σε  περίπτωση  που  το  δίκτυο  είναι 
υπερφορτωμένο ή αντιμετωπίζει προβλήματα, τα πακέτα που αποτελούν το αρχείο 
καθυστερούν να φθάσουν και ο χρήστης παρατηρεί ενοχλητικές διακοπές κατά την 
αναπαραγωγή  μία  ταινίας.  Ένα  επίσης  σημαντικό  πρόβλημα,  είναι  η  δυνατότητα 
αντιγραφής και  διανομής του αρχείου που αποθηκεύεται  στον υπολογιστή μας.  Η 
πρακτική  αυτή  που  δεν  αντιμετωπίζεται  με  το  progressive  download,  συνιστά 
παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

3.3.2 Realtime streaming

Με τη μέθοδο αυτή, ο ρυθμός αποστολής του online υλικού ελέγχεται, ώστε να 
προσεγγίζει το ρυθμό λήψης του από τον υπολογιστή του χρήστη. Αφού λοιπόν το 
υλικό  αποστέλλεται  με  τον  ίδιο  ρυθμό  που  παραλαμβάνεται,  μπορούμε  να  το 
παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο. Το υλικό τοποθετείται και αποστέλλεται 
από  κάποιον  Streaming Server  και  σαν  διαδικασία  είναι  παρόμοια  με  αυτή  ενός 
HTTP Server,  εκτός  από  το  ότι  το  συμπιεσμένο  αρχείο  stream  παράγεται  και 
αντιγράφεται σε έναν εξειδικευμένο εξυπηρετητή για Streaming αντί για έναν Web 
Server.  Οι  πιο  πολλοί  Streaming Servers  μπορούν  να  βρίσκονται  και  στην  ίδια 
μηχανή με κάποιο Web Server. 
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Η πιο σημαντική διαφορά του Streaming Server και του WWW Server είναι ο 
τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα αρχεία Stream. Ο Streaming Server μεταφέρει 
το περιεχόμενο των stream αρχείων στον client με ρυθμό μετάδοσης αντίστοιχο με το 
ρυθμό μετάδοσης για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το συμπιεσμένο Audio-Video Stream. 
Αυτή η προσαρμογή εκπομπής δεν υλοποιείται στους WEB Servers. O Server και ο 
Client διατηρούν μια στενή σύνδεση κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Streaming 
Server μπορεί να ανταποκρίνεται σε ανατροφοδοτήσεις από την πλευρά του πελάτη 
όπως (pause, start, stop κλπ.) 

Οι Streaming Servers μπορούν να χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα HTTP/TCP 
που  χρησιμοποιούν  και  οι  WEB  Servers.  Όμως  εκτός  από  αυτά  μπορούν  να 
χρησιμοποιούν  και  εξειδικευμένα  πρωτόκολλα  όπως  το  UDP  (User  Datagram 
Protocol) το οποίο βελτιώνει σημαντικά την μετάδοση stream αρχείων. Σε αντίθεση 
με το TCP το UDP είναι ένα γρήγορο, lightweight πρωτόκολλο το οποίο δεν υλοποιεί 
επανεκπομπές και λειτουργίες ελέγχου του ρυθμού μετάδοσης. Αυτό κάνει το UDP 
ιδανικό  πρωτόκολλο για  μεταδόσεις  πραγματικού  χρόνου,  για  αρχεία  εικόνας  και 
ήχου στα οποία δεν μας ενδιαφέρει η απώλεια κάποιων πακέτων. Αυτό συμβαίνει 
γιατί όταν θα ξαναγίνει η εκπομπή του αρχείου από τον Server θα έχει περάσει η 
χρονική  στιγμή  μετάδοσής  του.  Επίσης  στο  Internet  τα  πακέτα  του  UDP 
πρωτοκόλλου  έχουν  μεγαλύτερη  προτεραιότητα  από  τα  πακέτα  TCP.  Έτσι  σε 
αντίθεση  με  την  τυφλή  επανεκπομπή που  υλοποιεί  το  TCP οι  Streaming  Servers 
χρησιμοποιούν  μια  έξυπνη  επανεκπομπή  που  υλοποιείται  πάνω  από  το  UDP 
πρωτόκολλο. Πρόσφατες βελτιώσεις των Streaming Servers έχουν την δυνατότητα να 
επαναλάβουν την  αποστολή προς  τον χρήστη των χαμένων εκείνων πακέτων που 
μπορούν να μεταδοθούν έγκαιρα ώστε να προβληθούν στο σωστό χρόνο.[3] 

3.3.3 Τα πλεονεκτήματα των Streaming Servers 

Στο σημείο αυτό θα δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την χρήση των 
Streaming Servers.

• Αποδοτικότερη  χρήση  του  δικτύου: Έχουμε  ήδη  αναφέρει  τα  βασικά 
πλεονεκτήματα των Stream Servers, όπως χρήση η UDP και εξειδικευμένων 
πρωτόκολλων  για  live  και  on-demand  Streaming.  Η  βασισμένη  στο  TCP 
μετάδοση με την χρησιμοποίηση Web Server για την μετάδοση Stream είναι 
σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε σε αργούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, 
(π.χ.  dial-up  σύνδεση  στα  28.8Kbps)  να  επιφέρει  χάσιμο  πακέτων.  Αυτό 
καταναλώνει Bandwidth λόγο: α) αναμετάδοσης δεδομένων για κάλυψη των 
χαμένων  πακέτων,  β)  υποχρησιμοποίησης  του  δικτύου  όταν  επανεκτιμάται 
(από το TCP) το διαθέσιμο Bandwidth κάθε σύνδεσης. Το UDP πρωτόκολλο 
επιτρέπει  μεγαλύτερο Bandwidth να  μεταφέρεται  στον  client  (έχοντας  σαν 
αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα video). Θεωρώντας πάντα την ίδια σύνδεση 
μεταξύ Client-Server και τα ίδια ποσοστά φορτίου στο Internet και στις δύο 
περιπτώσεις.  Έχοντας  ένα  εξειδικευμένο  Stream  Server,  γνωρίζουμε  πόσο 
bandwidth πρόκειται να καταναλωθεί. Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε από 
τις επικεφαλίδες του συμπιεσμένου stream αρχείου. Ο Stream Server στέλνει 
δεδομένα στον client μόνο στον προδιαγεγραμμένο, μέσα στο stream αρχείο, 
ρυθμό δεδομένων. Έτσι έχουμε ελεγχόμενη κατανάλωση του Bandwidth του 
δικτύου μας και συνάμα καλύτερη ποιότητα audio-video. 
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• Καλύτερη ποιότητα Audio-Video προς τους χρήστες:  Καλύτερη δικτυακή σε 
ρυθμό απόδοση που προσφέρουν οι Stream Servers δημιουργεί μια πολύ καλή 
ποιότητα Audio-Video. 

 Λόγω του ότι ο Stream Server και ο Stream player (client) διατηρούν 
μια στενή σύνδεση κατά τη διάρκεια της μετάδοσης είναι δυνατό ο 
Server να ανταποκρίνεται δυναμικά σε ανατροφοδοτήσεις του client. 
Εάν η δικτυακή συμφόρηση επιτρέπει π.χ. μόνο 22Kbps δεδομένων να 
φτάνουν  τον  client  (αντί  για  28.8Kbps),  τότε  ο  Server  θα  δώσει 
έμφαση στη διατήρηση του ήχου σε καλή ποιότητα ενώ θα μειώσει το 
frame rate του Video Stream έτσι ώστε να μην ξεπερνάει τα διαθέσιμα 
22Kbps. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι δυνατή στους Web Servers. Στο 
σενάριο με τους Web Servers, χωρίς ανατροφοδότηση από τον πελάτη 
και λόγο έλλειψης της δυνατότητας έκδοσης προτεραιότητας του audio 
σε σχέση με το video, το audio και video που μεταφέρεται από ένα 
Web Server θα σταματάει και θα ξεκινάει στον client, προκαλώντας 
την  εμφάνιση  του  ανεπιθύμητου  Bandwidth.  Αντίθετα  ένας  Stream 
Server  παρέχει  μία  συνεχόμενη  ομαλή  ροή,  με  ελάχιστα  ορατές 
αλλαγές  ρυθμό προβολής  των  καρέ  (frame rate),  κατά  τη  διάρκεια 
δικτυακής συμφόρησης. 

 Δημιουργώντας ροές δεδομένων (streaming) μέσω ενός Stream Server 
επωφελούμαστε  από  το  παραδοσιακό  πλεονέκτημα  του  UDP  πάνω 
από το TCP. Αυτό το πλεονέκτημα δεν είναι άλλο από το να δίνεται 
υψηλότερη  προτεραιότητα  στα  πακέτα  του  UDP  πρωτοκόλλου 
(μεταφορά  Audio-Video  Stream)  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  του 
HTTP/TCP (μεταφορά αρχείων και ιστοσελίδων). Αυτό παρέχει μια 
επιπλέον εγγύηση συνεχόμενης μετάδοσης της ροής πληροφοριών.

 
• Υποστηρίζει  εξελιγμένα  χαρακτηριστικά: Η  προσέγγιση  των  stream  servers 

υποστηρίζει εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως: εκτεταμένες πληροφορίες για 
τα  stream που  μεταδίδονται,  controls  ελέγχου  (αναζήτηση,  ταχεία-εμπρός-
κίνηση, επιστροφή στην αρχή ή σε κάποιο σημείο), μετάδοση Live Video, και 
μεταφορά  πολλαπλών  stream  στον  client.  Με  τον  Web  Server  τέτοια 
χαρακτηριστικά,  ακόμα  και  αν  γινόντουσαν,  θα  ήταν  πολύ  δύσκολο  να 
υλοποιηθούν και να υποστηριχτούν. 

• Υποστηρίζει  Multicast  εκπομπές: Ένας  τρόπος  για  να  μεταδίδεις  ζωντανά 
video  ή  αποθηκευμένο video  μαζικά  σε  μεγάλο αριθμό χρηστών,  είναι  να 
χρησιμοποιείται  η  εκπομπή  Multicast,  η  οποία  και  υποστηρίζεται  από 
αρκετούς Stream Servers. H Multicast εκπομπή επιτρέπει μία ροή δεδομένων 
να  μεταδίδεται  ταυτόχρονα  σε  πολλούς  clients,  μειώνοντας  δραστικά  το 
Bandwidth που καταναλώνεται. 

• Προστασία του περιεχομένου που εκπέμπεται: Λόγω του ότι το streaming που 
υλοποιείται με την βοήθεια κάποιου Web Server, δημιουργεί ένα αντίγραφο, 
από κάθε αρχείο που παίζεται, στην cashe του client δεν υπάρχει τρόπος να 
εμποδιστούν  οι  τελικοί  χρήστες  από  το  να  αντιγράφουν  stream αρχεία  σε 
κάποιο  προσωπικό  τους  κατάλογους  για  μελλοντική  χρήση.  Με  τη  χρήση 
κάποιου  Stream  Server  οι  χρήστες  μπορούν  μόνο  να  δέχονται  ροή 
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πληροφοριών  (Audio-Video)  χωρίς  να  έχουν  δυνατότητα  να  το  σώσουν 
τοπικά στον σκληρό τους δίσκο. Καθώς τα πακέτα με τα δεδομένα του stream 
αρχείου καταφτάνουν μέσω του δικτύου, αυτά μεταδίδονται κατευθείαν στην 
εφαρμογή  του  client  χωρίς  να  είναι  εύκολο  σε  κάποιον  να  δημιουργήσει 
αντίγραφα από τα δεδομένα αυτά. 

• Πολλαπλές  επιλογές  μετάδοσης: Οι  περισσότεροι  από  τους  Stream Servers 
τέσσερις διαφορετικές επιλογές πρωτοκόλλων, όπου το κάθε ένα προσφέρει 
τα δικά του πλεονεκτήματα. 

 UTP : Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, το UDP παρέχει την 
πιο  ικανοποιητική  δικτυακή  ρυθμοαπόδοση  και  έχει  πολύ  θετική 
συμβολή  στην  εικόνα  που  λαμβάνει  ο  τελικός  χρήστης.  Το  μόνο 
αρνητικό  του  UDP  πρωτοκόλλου  είναι  ότι  πολλοί  διαχειριστές 
δικτύων  δεν  επιτρέπουν  την  διέλευση  πακέτων  UDP έτσι  ώστε  να 
αποσυμφορίσουν τα δίκτυά τους. Δηλαδή απαγορεύουν στους χρήστες 
του δικτύου τους να λαμβάνουν πακέτα UDP. 

 TCP:  Όπως  επισημάνθηκε  και  προηγουμένως,  το  TCP  παρέχει  όχι 
ικανοποιητικές  μεταδόσεις  πραγματικού  χρόνου.  Όμως  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  σε  περιπτώσεις  που  εν  επιτρέπεται  η  διέλευση 
πακέτων UDP σε κάποιο δίκτυο. 

 HTTP+TCP:  Οι  Stream  Servers  υποστηρίζουν  HTTP  εντολές 
ταυτόχρονα με TCP μετάδοση δεδομένων. Αυτός ο συνδυασμός έχει 
το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα δίκτυα αφού 
η διακίνηση δεδομένων διέρχεται διαμέσου της πόρτας 80 και παρέχει 
πολύ περισσότερο έλεγχο (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός). 

 MULTICAST:  Οι  περισσότεροι  Stream  Servers  υποστηρίζουν 
πρωτόκολλα IP Multicast επιτρέποντας έτσι μία άκρως ικανοποιητική 
μετάδοση real time ή on-demand δεδομένων σε ένα μεγάλο αριθμό 
χρηστών. Το Multicast επιτρέπει σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες να 
παίρνουν  ταυτόχρονα  το  ίδιο  stream.  Το  μόνο  μειονέκτημα  του 
Multicast είναι ότι απαιτεί δρομολογητές (Routers) που υποστηρίζουν 
το multicast. 

Ο  Stream  Server  θα  επιλέξει  αυτόματα  το  πιο  κατάλληλο  κάθε  φορά 
πρωτόκολλο χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια ρύθμιση από την πλευρά του client. Ο 
Server αρχικά θα επιχειρήσει να μεταδώσει τα αρχεία χρησιμοποιώντας το καλύτερο 
για  real  μεταδόσεις  UDP  πρωτόκολλο.  Στην  περίπτωση  που  αποτύχει  η  UDP 
μετάδοση,  ο  Server  θα  προσπαθήσει  να  αποστείλει  δεδομένα  χρησιμοποιώντας 
διαδοχικά (μέχρι να επιτευχθεί η μεταφορά), τα πρωτόκολλα TCP, TCP-HTTP.

3.4 Τρόποι μετάδοσης streaming media

Οι τρόποι μετάδοσης πολυμεσικών αρχείων με την μέθοδο  streaming είναι οι 
εξής:  Unicast,  Multicast και  Broadcasting.  Οι διαφορές που συναντάμε είναι στον 
τρόπο αποστολής του media περιεχομένου στους χρήστες. Στην πρώτη περίπτωση το 
σύστημα επιτρέπει την αποστολή αρχείων σε κάθε πελάτη (client) ξεχωριστά, ενώ 

24



στην δεύτερη  ο server στέλνει μία μόνο ροή που μεταδίδεται σε μία ή περισσότερες 
«ομαδικές διευθύνσεις» (group addresses). Τέλος στην τρίτη περίπτωση, το αρχείο με 
το πολυμεσικό περιεχόμενο μεταφέρεται σε όλους τους χρήστες την ίδια στιγμή. [5]

3.4.1 Unicast

Στο μοντέλο αυτό, κάθε χρήστης που απαιτεί το υλικό συνδέεται με τον server 
και παραλαμβάνει ξεχωριστή ροή δεδομένων (bitstream). Το μειονέκτημα είναι ότι ο 
φόρτος του server αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που καλείται να 
εξυπηρετήσει.  Όταν  ο  αριθμός  αυτός  ξεπεράσει  κάποιο  όριο,  ο  server 
υπερφορτώνεται και ουσιαστικά καταρρέει. Επιπρόσθετα, η αποστολή της ίδιας ροής 
δεδομένων σε  πολλούς  χρήστες  ταυτοχρόνως είναι  αναποτελεσματική,  δημιουργεί 
υπερφόρτωση στο δίκτυο και μειώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης (quality of service). 
Ουσιαστικά, το σύστημα αυτό επιτρέπει την αποστολή περιεχομένου "one-to-one", 
δηλαδή  μία  ροή  δεδομένων  για  κάθε  πελάτη.  Αναφέρεται  πολλές  φορές  και  ως 
"Video-on-Demand" (VoD),  επειδή κάθε χρήστης  μπορεί  να ζητήσει  οποιαδήποτε 
ροή σε οποιαδήποτε στιγμή. 

Η κίνηση Unicast αποστέλλεται από μία και μοναδική IP διεύθυνση πηγή (που 
έχει format 143.233.175.105). Η διεύθυνση αυτή ανήκει σε μια και μόνο μηχανή στο 
δίκτυο. Η μετάδοση Unicast είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές Client/Server, 
όπως βάσεις δεδομένων, στις οποίες τα δεδομένα υπάρχουν σε κάποιο Server και ο 
Client τρέχει μια εφαρμογή για την ανάκτηση, τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή 
δεδομένων. Για κάθε μια συναλλαγή μπορεί να δημιουργούνται πολλές «εκρήξεις» 
Unicast μεταφοράς δεδομένων από και προς τον Client και τον Server. Όμως στην 
περίπτωση μιας παρουσίασης πολυμέσων, μπορεί να υπάρχει μία πηγή και πολλοί 
προορισμοί.  Όταν  η  μηχανή  πηγή  θέλει  να  στείλει  τα  ίδια  δεδομένα  σε  δύο 
προορισμούς  χρησιμοποιώντας  Unicast  μετάδοση,  τότε  θα  πρέπει  να  στέλνει  δυο 
διαφορετικά  stream  δεδομένων,  διπλασιάζοντας  έτσι  το  ποσοστό  του  Bandwidth 
δικτύου που καταναλώνεται. Επειδή η μηχανή προορισμού επαναλαμβάνει ολόκληρη 
την  ροή  δεδομένων  για  κάθε  σταθμό  προορισμού,  αυτό  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως 
εσφαλμένη διαχείριση του Bandwidth του δικτύου αφού καταναλώνεται Bandwidth 
χωρίς λόγο.

Σχήμα 3.2 : Μοντέλο Unicast
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3.4.2 Multicast

Το μοντέλο multicast παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του Unicast, που 
γίνονται  εμφανή  κυρίως  στις  ζωντανές  μεταδόσεις.  Στην  περίπτωση  αυτή,  είναι 
φυσικό ένας μεγάλος  αριθμός  χρηστών να απαιτήσουν τη σύνδεση και  λήψη του 
ίδιου περιεχομένου ταυτοχρόνως. Αντί λοιπόν να γίνει παράλληλη εκπομπή της ροής 
σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, ο server στέλνει μία μόνο ροή που μεταδίδεται σε μία ή 
περισσότερες  «ομαδικές  διευθύνσεις»  (group  addresses).  Ουσιαστικά,  αυτό  που 
συμβαίνει  είναι  ότι  μεταξύ  του  server  και  των  clients,  παρεμβάλλονται  multicast 
routers  με  τους  οποίους  συνδέονται  οι  χρήστες.  Με  τον  τρόπο  αυτό  οι  χρήστες 
«ομαδοποιούνται» και κάθε ομάδα παραλαμβάνει μία μόνο ροή δεδομένων. Με το 
αποκεντρωμένο αυτό μοντέλο, ο server παρουσιάζει μία αποσυμφόρηση  από τους 
τελικούς χρήστες και ο φόρτος του δεν αυξάνεται με κάθε νέα σύνδεση.

Σχήμα 3.3 : Μοντέλο Multicast

        Παρά  όμως  τα  σαφή  πλεονεκτήματα  του  Multicast,  το  μοντέλο  αυτό 
χρησιμοποιείται από ένα μικρό μόνο ποσοστό οργανισμών και εταιριών στο Internet. 
Υπάρχουν  αρκετοί  λόγοι  για  την  μικρή  μέχρι  στιγμής  αποδοχή  του,  όπως  οι 
πολύπλοκες  τεχνικές  που  παρουσιάζει  η  εγκατάσταση  ενός  τέτοιου  συστήματος. 
Εκτός  αυτού,  η  σημαντικότερη  αιτία  είναι  ότι  η  πλειοψηφία  του  streaming 
περιεχομένου που υπάρχει στο Internet είναι αποθηκευμένο και προσφέρεται στους 
χρήστες  μετά  από  απαίτησή  τους  (on-demand).  Υπό  τέτοιες  συνθήκες,  το 
συγκεκριμένο  μοντέλο  δεν  είναι  αρκετά  αποτελεσματικό,  αφού  οι  αιτήσεις  των 
χρηστών  είναι  τυχαίες  και  δεν  μπορούν  να  συγκεντρωθούν  σε  «ομαδικές 
διευθύνσεις» για ταυτόχρονη μετάδοση.

Η  μετάδοση  Multicast  χρησιμοποιεί  μια  ειδική  ομάδα  διευθύνσεων  IP 
(διευθύνσεις  που  κυμαίνονται  ανάμεσα  στις  διευθύνσεις  224.0.0.0  έως 
239.255.255.255).  Σε  αντίθεση  με  την  Unicast  μετάδοση,  αυτές  οι  multicast 
διευθύνσεις δεν είναι αντιστοιχισμένες σε ξεχωριστές μηχανές στο δίκτυο. Αλλά όταν 
μια ροή δεδομένων αποστέλλεται  προς μία από αυτές τις  διευθύνσεις,  οι  σταθμοί 
προορισμού των δεδομένων με τον τρόπο μετάδοσης αυτό μπορούν να επιλέξουν αν 
θα λάβουν ή όχι τα δεδομένα αυτά. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί να 
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λάβει τη ροή αυτή δεδομένων η μηχανή του λαμβάνει τα δεδομένα (συνδέεται στην 
Multicast διεύθυνση και λαμβάνει τα δεδομένα) ενώ στην περίπτωση που ο χρήστης 
δεν επιθυμεί να λάβει τα δεδομένα αυτά η μηχανή του τα αγνοεί. 

Για μία εφαρμογή όπως το IP-TV, αυτό σημαίνει ότι ένας Server τροφοδότησης 
μπορεί να μεταδίδει μία και μοναδική ροή πληροφοριών η οποία μπορεί να ληφθεί 
από πολλούς διαφορετικούς χρήστες προορισμού. Το πλεονέκτημα όμως σε αυτή την 
περίπτωση είναι ότι το δίκτυο δεν θα υπερφορτώνεται αφού θα διανέμεται μία ροή 
δεδομένων για όλους τους προορισμούς που επιθυμούν να συνδεθούν στην multicast 
διεύθυνση. Αντίθετα με την Broadcast μετάδοση στην Multicast μετάδοση ο χρήστης 
επιλέγει πότε και αν θα λάβει ροή δεδομένων. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
multicast  μεταδόσεις  απαιτούν  από  τους  δρομολογητές  (routers)  του  δικτύου 
προορισμού να έχουν τις απαραίτητες Multicast ρυθμίσεις.

3.4.3 Broadcast

         Στην συγκεκριμένη μορφή, η οποία αλλιώς ονομάζεται και one-toall, το αρχείο 
μεταφέρεται σε όλους τους χρήστες την ίδια στιγμή. Τέτοια παραδείγματα είναι η 
IPTV και  το  ΙΡ  Radio.  Ένα  βασικό  χαρακτηριστικό  ενός  δικτύου  broadcast 
μετάδοσης είναι ότι όλοι οι παραλήπτες λαμβάνουν την ίδια στιγμή τα ίδια πακέτα. 
Αυτό είναι  ένα  πολύ  σημαντικό θέμα για  την  αξιοπιστία  του δικτύου.  Ένα άλλο 
βασικό  χαρακτηριστικό είναι  ότι  εξαιτίας  του μεγάλου αριθμού  παραληπτών,  δεν 
υπάρχει η δυνατότητα για αναπληροφόρηση (feedback) από τον παραλήπτη προς τον 
εξυπηρετητή,  με  αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχει  η  δυνατότητα  το  σύστημα  να 
προσαρμόζεται στα δεδομένα κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Η Broadcast μετάδοση χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP στην οποία 
στέλνει μία και μοναδική ροή δεδομένων σε όλες τις μηχανές που βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο τοπικό δίκτυο. Μία τυπική διεύθυνση Broadcast τελειώνει σε 255 (π.χ. 
143.233.175.255) ή έχει 255 και στα τέσσερα πεδία (255.255.255.255). 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι, κάθε μηχανή λαμβάνει τη ροή πληροφοριών είτε 
ο  χρήστης  της  το  θέλει  είτε  όχι.  Για  το  λόγο  αυτό,  οι  μεταδόσεις  Broadcast 
περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις, όπου θέλουμε να διαφημίσουμε ένα καινούργιο 
δίκτυο ή θέλουμε να ειδοποιήσουμε όλους τους χρήστες ενός δικτύου για κάποιο 
γεγονός. Π.χ. μια ειδοποίηση ότι το δίκτυο πέφτει για συντήρηση: 

“Network going down for maintenance in 2 minutes” 

Επειδή  όλες  οι  μηχανές  προορισμού  δεν  επιλέγουν  αν  θα  λάβουν  ή  όχι  τα 
Broadcast  μετάδοση  αναγκάζει  τις  μηχανές  προορισμού,  χωρίς  λόγο,  να  έχουν 
μικρότερες επιδόσεις. 
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Σχήμα 3.4 : Μοντέλο Broadcast

3.4.4  Συνδυάζοντας Unicast και Multicast 

Στην περίπτωση που οι  δρομολογητές  σε κάποιο δίκτυο δεν είναι  ικανοί  να 
διαχειρίζονται  multicast  πακέτα,  προγράμματα σαν το IP-TV παραδείγματος χάρη 
μπορεί  να  χρησιμοποιεί  unicast  μετάδοση  για  να  στέλνει  δεδομένα  σε  ένα 
δρομολογητή  που  δεν  υποστηρίζει  multicast  και  έτσι  να  μεταφερθεί  και  στους 
αντίστοιχους χρήστες τους δικτύου. 

Το  παρακάτω  σχήμα  (Σχήμα  3.5)  δείχνει  ένα  παράδειγμα  στο  οποίο 
χρησιμοποιούνται και multicast και unicast μεταδόσεις, του προγράμματος IP-TV για 
την μεταφορά δεδομένων. 

Σχήμα 3.5 : Μοντέλο Unicast και Multicast
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Σημειώνεται,  ότι  κάθε  φορά  που  μια  ροή  δεδομένων  μεταδίδεται,  επιπλέον 
φορτίο προστίθεται στο Bandwidth του δικτύου. Θεωρούμε ότι μια και μοναδική ροή 
δεδομένων που απαιτεί 1.15 Mbps στο Bandwidth του δικτύου και υποθέτουμε ότι 
αποστέλλεται  μια  Multicast  εκπομπή και  επτά  unicast  εκπομπές.  Στην περίπτωση 
αυτή  το  συνολικό Bandwidth  που  καταναλώνεται  είναι  9.2  Mbps,  το  οποίο  είναι 
αρκετά μεγάλο για να υπερφορτώσει ακόμα και ένα μέσο δίκτυο Ethernet 10BaseT.

3.5 Οι κατηγορίες των codecs που χρησιμοποιούνται

Για την συμπίεση και αποσυμπίεση video και ήχου υπάρχουν διάφορες τεχνικές 
και  αλγόριθμοι  που  υλοποιημένοι  σε  λογισμικό,  ονομάζονται  codecs 
(Compression/Decompression). 

Ως προς τη συμπίεση βίντεο,  δύο είναι  οι  κυριότερες τεχνικές σε εφαρμογή 
σήμερα:  οι  interframe και  intraframe.  Η πρώτη εκμεταλλεύεται  το γεγονός  ότι  οι 
περισσότερες  πληροφορίες  παραμένουν σταθερές  από το  ένα καρέ  στο  άλλο.  Για 
παράδειγμα, σε ένα βίντεο που απεικονίζει κάποιον ομιλητή, το σύνολο σχεδόν του 
φόντου  παραμένει  σταθερό  παρά  τις  εκφράσεις  του  προσώπου του  εκφωνητή.  Η 
δεύτερη αναλαμβάνει τη συμπίεση κάθε καρέ ξεχωριστά, με τρόπο παρόμοιο προς τη 
συμπίεση JPEG για εικόνες. Ο συνδυασμός των δύο τεχνικών, μπορεί να επιτρέψει τη 
συμπίεση του αρχικού υλικού έως και 200:1. 

Πίνακας 3.1 : Οι κυριότερες τεχνικές συμπίεσης βίντεο
Συμπίεση Intraframe Συμπίεση Ιnterframe

Συμπιέζει κάθε καρέ (frame) του video

Συμπιέζει μόνο μερικά καρέ τα οποία 
αναφέρονται σαν καρέ κλειδιά (Key 
Frames) και στην συνέχεια καταγράφει 
τις διαφορές ανάμεσα στα διαδοχικά 
καρέ. Αυτά τα καρέ «διαφορά» 
ονομάζονται “P frames” (predictive) ή 
(delta frames) ενώ τα καρέ κλειδιά 
ονομάζονται “I frames” 

Μία  βασική  κατηγοριοποίηση  των  codecs  είναι  σε  συμμετρικούς  και 
ασύμμετρους  (symmetric  /  asymmetric),  ανάλογα  με  το  αν  η  συμπίεση  διαρκεί 
περισσότερο από την αποσυμπίεση. Οι ασύμμετροι codecs απαιτούν υπολογιστές με 
μεγάλη επεξεργαστική ισχύ για τη συμπίεση και χρησιμοποιούνται για υλικό που θα 
συμπιεστεί  μία φορά και  θα αναπαραχθεί  πολλές.  Οι  συμμετρικοί  codecs απ’  την 
άλλη πλευρά, χρησιμοποιούνται σε real-time εφαρμογές όπως ζωντανές μεταδόσεις, 
όπου η συμπίεση πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Επομένως κανένας codec 
δεν μπορεί  να καλύψει  όλες τις  ανάγκες,  αλλά αντίθετα απαιτείται  ο κατάλληλος 
συνδυασμός τους ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την πλειοψηφία 
των περιπτώσεων.
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3.6 Video Codecs

Στη συνέχεια,  θα  δούμε σε  συντομία  τους  κυριότερους  Codecs  συμπίεσης  / 
αποσυμπίεσης video που χρησιμοποιούνται σήμερα.

H.263:  Ο Codec  αυτός  αναπτύχθηκε από το ITU το 1994 και  αποτελεί  την 
εξέλιξη του H.261. Προορίζεται για βιντεοτηλέφωνα και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων 
μέσω ISDN αλλά και modem, περιπτώσεις όπου η εικόνα δεν περιλαμβάνει πολύ 
κίνηση.  Κυριότερη  βελτίωση  έναντι  του  προκατόχου  του  είναι  η  υποστήριξη  για 
ακόμα χαμηλότερα bit rate, ενώ περιλαμβάνεται και ένας μηχανισμός που επιτρέπει 
την καλύτερη αξιοποίηση του bandwidth.  Ο μηχανισμός λειτουργεί ισορροπώντας 
μεταξύ της ποιότητας της εικόνας και της κίνησης, με αποτέλεσμα οι εικόνες που 
περιλαμβάνουν έντονη κίνηση να είναι χαμηλότερης ποιότητας από τις στατικές.

JPEG και  MJPEG:  Τα  αρχικά  JPEG  προκύπτουν  από  τις  λέξεις  Joint 
Photographic Experts Group. Πρόκειται για έναν φορέα που ανέλαβε την ανάπτυξη 
ενός αλγόριθμου συμπίεσης για 24-bit (true-color) φωτογραφίες. Η συμπίεση οδηγεί 
σε απώλεια ποιότητας (lossy) και μπορεί να συμπιέσει από 2 έως και 30 φορές το 
αρχικό υλικό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Το MJPEG (Μotion JPEG), είναι απλά μια 
ακολουθία JPEG εικόνων που αποτελούν το video. 

MPEG: Ο International Standards Organization (ISO), έχει υιοθετήσει μία σειρά 
από πρότυπα για  video Codec που αναπτύχθηκαν από το  Moving Pictures Experts 
Group (MPEG). Η σειρά περιλαμβάνει τους MPEG-1, MPEG-2 και MPEG-4, με το 
τελευταίο να αποτελεί και το σημαντικότερο. Το πρότυπο MPEG-4 σχεδιάστηκε για 
τη διανομή interactive multimedia υλικού μέσω δικτύων. Επομένως δεν πρόκειται για 
έναν απλό Codec, αλλά περιλαμβάνει προδιαγραφές για ήχο, video και δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης (interactivity). Λειτουργεί αφαιρώντας πλεονάζουσες πληροφορίες 
μεταξύ των καρέ, αλλά και συμπιέζοντας ταυτόχρονα τα ίδια τα καρέ με μία τεχνική 
παρόμοια  του  JPEG.  Υποστηρίζει  δύο  τρόπους  κωδικοποίησης,  με  μεταβλητό  ή 
σταθερό  ρυθμό  μετάδοσης  (variable  /  constant  bit  rate),  προσφέροντας  υψηλής 
ποιότητας αναπαραγωγή και μικρό μέγεθος αρχείων.

Cinepak:  O Codec αυτός αναπτύχθηκε το 1990 με σκοπό την αναπαραγωγή 
ταινιών  σε  υπολογιστές  386  από  CD-ROM  μονής  ταχύτητας.  Το  μεγαλύτερο 
πλεονέκτημά του λοιπόν, είναι ότι απαιτεί ελάχιστη υπολογιστική ισχύ. Καθώς όμως 
η διαθέσιμη επεξεργαστική ισχύς αυξήθηκε, οι δημιουργοί του Cinepak βελτίωσαν 
τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί ώστε να υποστηρίζει υψηλότερα data-rates. Αν 
και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε προσέφερε καταπληκτική ποιότητα, δεν μπορεί πλέον 
να ανταγωνιστεί τους νεότερους Codecs.

 VP3: Το πρότυπο VP3 αναπτύχθηκε από την εταιρία On2.com. Σχεδιάστηκε 
για  την  αναπαραγωγή  υψηλής  ποιότητας  video  με  σημαντική  συμπίεση,  χωρίς 
ωστόσο  να  απαιτείται  υπερβολική  ισχύς  για  αναπαραγωγή.  Αρχικά 
συμπεριλαμβανόταν  στην  αρχιτεκτονική  TrueMotion  της  On2,  αλλά  σήμερα  έχει 
ενσωματωθεί και στο QuickTime 5. Παράλληλα, η Real Networks έχει ανακοινώσει 
ότι θα το υποστηρίξει σε μελλοντικές εκδόσεις.
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Indeo v4 και  v5:  O Indeo Video Interactive (IVI)  είναι  ένας  Codec υψηλής 
ποιότητας, που όμως απαιτεί αρκετά ισχυρό υπολογιστή για σωστή αναπαραγωγή. 
Χρησιμοποιεί τελείως διαφορετική τεχνολογία από τον Indeo 3 και παρέχει ορισμένα 
πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως chromakeyed transparency και υποστήριξη για 
hot  spots.  Η  έκδοση  5  προσφέρει  βελτιωμένη  ποιότητα  απεικόνισης  και 
εκμεταλλεύεται  τις  multimedia  εντολές  των  νέων  επεξεργαστών.  Πρόσφατα,  η 
εταιρία  Lingo  αγόρασε  τα  δικαιώματα  της  τεχνολογίας  Indeo  από  την  Intel,  που 
ευθύνεται για την ανάπτυξή της. Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα που προσφέρει είναι 
ανώτερη του Cinepak αλλά κατώτερη του Sorenson.

Sorenson:  Ένα  από  τα  σημαντικότερα  χαρακτηριστικά  του  Sorenson  video 
Codec, είναι η υποστήριξη κωδικοποίησης Variable Bitrate (VBR). Η τεχνική αυτή 
λειτουργεί  αναλύοντας  πρώτα  ολόκληρη  την  ταινία,  με  σκοπό  να  εντοπίσει  τα 
δύσκολα  σημεία.  Σε  δεύτερο  στάδιο  αναλαμβάνει  την  κωδικοποίησή  της, 
χρησιμοποιώντας  περισσότερα  δεδομένα για  την  κωδικοποίηση  των  σημείων  που 
εντοπίστηκαν.  Η  διαδικασία  αυτή  ονομάζεται  two-pass  encoding  και  προκαλεί 
καθυστέρηση στην κωδικοποίηση που μπορεί να διαρκέσει έως και τριπλάσιο χρόνο. 
O Codec υποστηρίζει επίσης watermarks, αλλά και την απόρριψη frames ή μείωση 
της ποιότητα αναπαραγωγής, όταν η ισχύς της CPU δεν επαρκεί. Αποτελεί τον κύριο 
video Codec για το QuickTime από την έκδοση 3 και έπειτα, ενώ η ποιότητα που 
προσφέρει είναι πολύ υψηλότερη από του Cinepak σε χαμηλότερα μάλιστα data-rate.

RealVideo  8:  Η αρχιτεκτονική RealSystem βασίζεται στον Real Video 8  με 
Scalable Video Technology (SVT).  Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ο Codec 
αυτός έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την ποιότητα αναπαραγωγής, ανάλογα με την 
ταχύτητα σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, όταν ανιχνεύει ότι υπάρχει πρόβλημα με το 
διαθέσιμο bandwidth, αντί να απορρίπτει ολόκληρα frames σταματά να αποστέλλει 
τις  λιγότερο  χρήσιμες  πληροφορίες.  Μέσω  της  τεχνικής  αυτής,  επιτυγχάνει 
σημαντικά μικρότερη αλλοίωση της απεικόνισης. Φυσικά υποστηρίζει κωδικοποίηση 
VBR,  ενώ  μειονέκτημα  αποτελεί  ότι  σε  υψηλά  bandwidth  απαιτείται  ισχυρός 
υπολογιστής.

Windows  Media  Video:  Το  codec  αυτό  αποτελεί  το  βασικό  συστατικό  της 
αρχιτεκτονικής  της  Microsoft  και  προέρχεται  από  το  γνωστό  MPEG-4.  Με  την 
ενσωμάτωση νέων τεχνικών,  η  εταιρία  κατάφερε  να  αυξήσει  τις  ήδη πολύ  καλές 
επιδόσεις  του  αλγορίθμου,  δημιουργώντας  ένας  από  τα  καλύτερα  -αν  όχι  το 
καλύτερο- video Codec σήμερα. Η τελευταία έκδοση v8 προσφέρει 30% βελτίωση 
στη συμπίεση από την προκάτοχό της v7 και ενσωματώνει τεχνικές VBR και Digital 
Rights Management.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι οι CODECs μπορεί να είναι 
υλοποιημένοι  σαν  hardware  (κάρτα  υλοποίησής  του)  ή  σαν  software  (πρόγραμμα 
υλοποίησης  του).  Οι  παρακάτω  Video  CODECs  αποτελούν  χαρακτηριστικά 
παραδείγματα Software και hardware συμπίεσης.
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Πίνακας 3.2 : Video CODECs
Video CODECs

Software Code Εταιρεία Πλεονεκτήματα

Indeo Video Interactive 
R4.1 Intel Corp

Πλήρης κίνηση, 24 bit 
video για μέτρια έως 
υψηλή μετάδοση 
δεδομένων. Αργή 
συμπίεση ακόμα και σε 
μηχανές με μεγάλη 
υπολογιστική ισχύ. 
Υψηλότερη ποιότητα 
video από το Indeo 3.2, 
Microsoft Video και 
Microsoft RLE. 
Χρησιμοποιείται καλύτερα 
σε γρήγορους 
επεξεργαστές.

Inde Video R3.2 Intel Corp

Χρήσιμο για 24 bit video 
για μέτρια ως υψηλή 
μετάδοση δεδομένων. 
Χρησιμοποιείται καλύτερα 
σε «καθαρό» video το 
οποίο δεν έχει 
προηγουμένως συμπιεστεί 
με κάποια άλλη lossy 
μέθοδο συμπίεσης. Έχει 
χαμηλές απαιτήσεις σε 
CPU, με ποιότητα 
παρόμοια με αυτή του 
codec Cinepak αλλά σε 
χαμηλότερους ρυθμούς 
μετάδοσης.

VDOnet VDOwave VDOnet Corp

Χαμηλή έως μέτρια 
μετάδοση δεδομένων. 
Μικρά μεγέθη παραθύρου. 
Σχεδιασμένος για 
μετάδοση στο Internet με 
υψηλή ποιότητα και 
χαμηλή μετάδοση video.

H.263 Intel Corp

Πρότυπο (standard) για 
εικονοτηλεφωνία. 
Σχεδιάστηκε για χαμηλή 
μετάδοση δεδομένων πάνω 
από 28.8 Kbps συνδέσεις.
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MPEG-4 Microsoft Corp
Μια περιορισμένη 
εφαρμογή του προτύπου 
MPEG-4 για video. 

Video CODECs
Software Code Εταιρεία Πλεονεκτήματα

Εξαιρετικό για χαμηλές ως 
μεσαίες μεταδόσεις 
δεδομένων.

TrueMotion RT(Duck) The Duck Corp

Πλήρης κίνηση. Μέτρια 
ως υψηλή μετάδοση video. 
Παρέχει άριστη ποιότητα 
video και ποιότητα 
εκτέλεσης.

Clear Video Iterated Co
Χαμηλή μετάδοση για 
video σε windows και 
Quick time πλατφόρμες.

Cinepak Radius Corp

Πλήρης κίνηση. Υψηλή 
μετάδοση δεδομένων. 
Παρέχει καλή ποιότητα 
video σε συνδυασμό με 
καλή ποιότητα εκτέλεσης.

Microsoft Video 1 Microsoft Corp

Πλήρης κίνηση. Μέτρια 
ποιότητα video με χαμηλές 
απαιτήσεις σε CPU. Όμως 
δεν διαχειρίζεται καλά 
σκηνές με γρήγορες και 
πολύπλοκες αλλαγές.

Microsoft Run – Length 
Encoding Microsoft Corp

Έχει αναπτυχθεί για 
συμπίεση καθαρά 
γραφικών εικόνων όπως 
Bitmaps. Έχει χαμηλές 
απαιτήσεις σε CPU, όμως 
δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Indeo Video Raw 
(YVU9C)

Intel Corp Χρήσιμο για την σύλληψη 
ασυμπίεστου video 
υψηλής ποιότητας. Αυτό 
δεν είναι το ίδιο με το να 
συλλέγεις video χωρίς 
συμπίεση, δηλαδή 
ακατέργαστο video. 
Δημιουργεί μεγάλα αρχεία 
και χρειάζονται υψηλές 
ταχύτητες μετάδοσης. 
Παρέχει εικόνα υψηλής 
ποιότητας. Μαζί με το 
Raw Video, αποτελούν τις 
καλύτερες μεθόδους 
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συμπίεσης video.

Motion – JPEG
ISO and Consultative 
Committee, International 
Telegraph And Telephone

Δημιουργήθηκε για να 
συμπιέζει μια σειρά από 
JPEG εικόνες. Δεν 
συμπιέζει ήχο. Γενικά το 
JPEG είναι γρηγορότερο. 

Video CODECs
Software Code Εταιρεία Πλεονεκτήματα

στην απεικόνιση εικόνων 
από το MPEG. Αλλά το 
μέγεθος των αρχείων του 
είναι δύο με τρεις φορές 
μεγαλύτερο από ένα 
αντίστοιχο MPEG video

MPEG-1
ISO and Consultative 
Committee, International 
Telegraph And Telephone.

Δημιουργήθηκε για την 
μεταφορά υψηλής 
ποιότητας, 30 frame/sec 
video σε διάσταση καρέ 
352x240 συμπιεσμένα για 
μετάδοση δεδομένων της 
τάξης των 150 Kbps (με 
άλλα λόγια, ίσο με τη μονή 
ταχύτητα μετάδοσης το 
CD-ROM).

MPEG-2
ISO and Consultative 
Committee, International 
Telegraph And Telephone.

Δημιουργήθηκε σαν 
πρότυπο για ευρεία 
μετάδοση video με 30fps 
σε διάσταση καρέ 
720x480. Για την επίτευξη 
αυτής της υψηλής 
ποιότητας, η μετάδοση 
δεδομένων είναι πολύ 
υψηλή και κυμαίνεται από 
500Kbps έως 2Mbps. 
Εξαιτίας αυτής της υψηλής 
μετάδοσης δεδομένων το 
MPEG-2 χρησιμοποιείται 
καλύτερα σε 
αφιερωμένους video 
εξυπηρετητές.

DVI (Digital Video 
Interactive)

Intel Corp Βασίζεται σε ένα chip set 
που αναπτύχθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε από την 
IBM για συμπίεση και 
αποσυμπίεση video και 
ήχου. Το software του DVI 
απαιτεί αυτό το ειδικό 
hardware codec. Δεν έχει 
εξαπλωθεί ιδιαίτερα ,όμως 
νέες βελτιώσεις στο 
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hardware πιθανόν να 
επιφέρουν αλλαγές στα 
“δεδομένα”.

Voxware Voxware Inc
Υψηλή ποιότητα στη 
φωνή. Ιδανικό για 
χαμηλούς ρυθμούς 

Video CODECs
Software Code Εταιρεία Πλεονεκτήματα

μετάδοσης.

Microsoft Groupe Special 
Mobile (GSM) 6.10 Microsoft Corp

Μέτριοι έως υψηλοί 
ρυθμοί μετάδοσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον ήχο 
της φωνής.

Microsoft Consultative 
Committee for 
International Telephone 
and Telegraph (CCITT) 
G.711 A-law and u-law

Microsoft Corp

Παρέχεται για 
συμβατότητα με τα 
πρότυπα τηλεφωνίας στην 
Ευρώπη και στην Βόρεια 
Αμερική.

 3.7 Audio Codecs

Η  ευρύτατη  απήχηση  του  προτύπου  MP3,  μαρτυράει  από  μόνη  της  την 
σημαντικότητα  των  Codecs  και  στον  ήχο.  Στη  συνέχεια,  θα  δούμε  τους 
σημαντικότερους από αυτούς [6].

MP3:Το MPEG Layer 3 (περισσότερο γνωστό ως MP3) είναι ένα εξαιρετικά 
δημοφιλές  standard  για  τη  διανομή μουσικής  από το  Internet.  Παράγει  ήχο  πολύ 
υψηλής ποιότητας που απαιτεί εξίσου υψηλά data-rate, της τάξης των 128kbits. Για 
το λόγο αυτό, τα αρχεία MP3 δεν προσφέρονται συνήθως σε μορφή streaming, αλλά 
αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη για αναπαραγωγή σε δεύτερο στάδιο. 
Επειδή το MPEG Layer 3 ανήκει στο MPEG standard, συχνά αναφέρεται ως MPEG 
3, πράγμα όμως που είναι λάθος (δεν υπάρχει «MPEG 3»).

Qualcomm PureVoice: Η εταιρία Qualcomm παράγει μεγάλη γκάμα προϊόντων 
τηλεπικοινωνιών: από κινητά τηλέφωνα έως το γνωστό πρόγραμμα Eudora email. O 
Codec PureVoice που έχει αναπτύξει, παρέχει υψηλής συμπίεσης και ποιότητας ήχο 
φωνής (voice). Η ποιότητα είναι εφάμιλλη και συχνά καλύτερη από την τηλεφωνική, 
σε πολύ χαμηλά data-rates. Δυστυχώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί προορίζεται 
μόνο για φωνή και όχι για μουσική.

QDesign Music Codec:  O QDesign Music Codec (QDMC) προορίζεται ειδικά 
για  ορχηστρική  (instrumental)  μουσική,  επιτρέποντας  υψηλής  ποιότητας 
αναπαραγωγή ακόμα και από modem των 14,4 ή 28,8Kbps. Παρόλα αυτά, παράγει 
ικανοποιητικά  αποτελέσματα  και  για  συμπίεση  ανθρώπινης  φωνής,  αν  και 
απαιτούνται κατά κανόνα υψηλότερα data-rates. Σε γενικές γραμμές η ποιότητα που 
προσφέρει σε 48kbits ή λιγότερο είναι καλύτερη του MP3.
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3.8 Λογισμικό για streaming

Οι multimedia αρχιτεκτονικές αναλαμβάνουν το πρώτο στάδιο για τη διαχείριση 
και διανομή του ψηφιακού περιεχομένου. Παρόλο που πολλοί θεωρούν την έννοια 
συνώνυμη με τα format των multimedia αρχείων (π.χ. asf, mov, rm κλπ), κάτι τέτοιο 
δεν  ισχύει.  Το  format  αποτελεί  απλά τη  δομή του  αρχείου,  που  η  αρχιτεκτονική 
κατασκευάζει μέσω των Codecs που χρησιμοποιεί. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
των format είναι τα QuickTime Movie και Windows Media Video. Εκτός αυτού, ο 
όρος  αρχιτεκτονική  περικλείει  πολύ  περισσότερες  λειτουργίες  από  ότι  ένα  απλό 
format αρχείου. Για παράδειγμα, το QuickTime ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης του 
streaming υλικού από τον υπολογιστή, από την μετατροπή του σε άλλα format μέχρι 
τον τρόπο που αυτό απεικονίζεται στην οθόνη. Αν και το σύνολο των αρχιτεκτονικών 
που έχουν αναπτυχθεί μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία που τις διαφοροποιούν. Ορισμένες έχουν επικεντρωθεί στην αναπαραγωγή 
υλικού μέσω του Internet, ενώ άλλες λειτουργούν καλύτερα με υλικό σε CD-ROM. 
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει «καλύτερη» αρχιτεκτονική, αφού η τελική επιλογή 
του  χρήστη  εξαρτάται  από  τις  ανάγκες  του.[7]  Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι 
κυριότερες  λύσεις  λογισμικού  για  τη  διαχείριση  και  διανομή  του  ψηφιακού 
περιεχομένου.

3.8.1 Microsoft Windows Media

Η αρχιτεκτονική που έχει αναπτύξει και προωθεί η Microsoft, αποτελείται από 
ένα σύνολο προγραμμάτων που επιτρέπουν τη δημιουργία, διανομή και αναπαραγωγή 
streaming media.  Ο Media Video v8.0,  είναι  ο  σημαντικότερος  video Codec  που 
περιλαμβάνεται και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του, είναι ότι χρησιμοποιεί 
την  τεχνολογία  Digital  Rights  Management  (DRM)  για  την  προστασία  της 
πνευματικής  ιδιοκτησίας  του  υλικού.  Παρέχει  πολύ  καλή  ποιότητα  σε  ποικιλία 
ρυθμών ροής δεδομένων (data-rates), ενώ αποδεικνύεται ιδιαίτερα ταχύς και ως προς 
την  συμπίεση.  Υποστηρίζει  Variable  Bit-Rate  (VBR)  και  two-pass  κωδικοποίηση, 
που βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την τελική ποιότητα. Η αρχιτεκτονική διαθέτει 
ακόμα  τον  πρότυπο  ISO  MPEG-4  Codec,  καθώς  και  μία  ιδιόκτητη  (propietary) 
MPEG-4 υλοποίηση της Microsoft. 

Ένα  από  τα  πιο  πολυδιαφημισμένα  χαρακτηριστικά  της  τελευταίας  γενιάς 
Windows Media, είναι ο εξαιρετικός Codec Windows Media Audio 8 (WMA8). Η 
Microsoft  εκθειάζει  τις  ικανότητές  του,  υποστηρίζοντας  ότι  παρέχει  καλύτερη 
ποιότητα από το MP3 χρησιμοποιώντας το μισό data rate. Ο ισχυρισμός αυτός είναι 
κάπως  παραπλανητικός,  αφού  το  MP3  δεν  είναι  streaming  format  ενώ  οι 
ανταγωνιστές  με  το  QDesign  Music  2  και  Real  G2  audio,  επίσης  ξεπερνούν  τις 
επιδόσεις του MP3. Η τελευταία έκδοσή του, βελτιώνει την ποιότητα που παρέχει 
κυρίως  σε  χαμηλά  data-rates,  αντιμετωπίζοντας  το  κυριότερο  πρόβλημα  των 
προκατόχων του.

Παράλληλα, για ιδιαιτέρως χαμηλά data-rates των 5-16Kbps, χρησιμοποιείται ο 
ACELP audio Codec που έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για δίκτυα IP και πλατφόρμες 
Intel Pentium. Περιλαμβάνει ρουτίνες που ελαχιστοποιούν την επίδραση σφαλμάτων 
μετάδοσης  και  αυξάνει  την  απόδοση  της  διόρθωσης  λαθών  για  τα  πακέτα  που 
χάνονται (error-correction). Η αρχιτεκτονική multimedia της Microsoft περιλαμβάνει 
μία τεχνική που ονομάζεται Intelligent Streaming. Με την τεχνολογία αυτή, μία ροή 
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δεδομένων (bitstream) μπορεί  να διαθέτει  έως 10 διαφορετικές ροές  video (video 
streams)  και  μία  ροή  ήχου  (audio  stream).  Οι  διαφορετικές  αυτές  εκδόσεις 
προέρχονται από το ίδιο αρχικό υλικό, κωδικοποιημένο όμως σε διαφορετικά bit-rates 
ώστε να ταιριάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα με τη σύνδεση του χρήστη. Κατά την 
έναρξη  της  αναπαραγωγής,  ο  Media  Player  και  ο  Windows  Media  Server 
επικοινωνούν μεταξύ τους και επιλέγουν το κατάλληλο video stream, ανάλογα με το 
διατιθέμενο bandwidth. Όμως και κατά τη διάρκεια αποστολής του υλικού, ο server 
μπορεί να ανιχνεύσει τις διακυμάνσεις του bandwidth και να επιλέξει δυναμικά την 
καταλληλότερη ροή. Επίσης, ο Media Player μπορεί να απορρίψει καρέ (drop frames) 
ή να μειώσει την ποιότητα της εικόνας, ώστε να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του 
υλικού σε πραγματικό χρόνο. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να απορριφθεί τελείως 
η εικόνα, συνεχίζοντας μόνο με την αναπαραγωγή του ήχου.

Στα  μειονεκτήματα  της  τεχνολογίας  αυτής,  συγκαταλέγεται  η  περιορισμένη 
παραμετροποίηση που προσφέρεται για τα video streams. Αφορά μόνο το ρυθμό ροής 
(data-rate), ενώ δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικού Codec ή frame rate. 
Παράλληλα, επειδή υποστηρίζεται μόνον ένα audio stream η ποιότητα του ήχου είναι 
ανεξάρτητη  από  τη  σύνδεση  του  χρήστη.  Επομένως,  οι  χρήστες  που  διαθέτουν 
γραμμές T1 ή Ε1 θα παραλάβουν τον ίδιο  ήχο με όσους έχουν μία απλή dial-up 
σύνδεση στα 56Kbps. Επομένως το Intelligent Streaming δεν είναι μια πραγματική 
multiple  data  rate  τεχνολογία,  αλλά  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  επιτυχώς  για  την 
παροχή  μίας  ροής  χαμηλότερου  ρυθμού  σε  περίπτωση  προβλημάτων  στο  δίκτυο. 
Όπως είναι  φυσικό η τεχνολογία Windows Media είναι  απόλυτα συμβατή με την 
πλατφόρμα  Windows.  Δυστυχώς,  αυτή  είναι  και  η  μοναδική  πλατφόρμα  που 
υποστηρίζεται, αν και προετοιμάζονται εκδόσεις για Macintosh που αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται σε beta μορφή. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι  οι εκδόσεις για Mac 
έχουν περάσει από τα στάδια 2.0 beta, 3.0 beta και 4.0 beta, χωρίς να υπάρξει καμία 
τελική  έκδοση  ενδιαμέσως.  Παρόλα  αυτά,  η  Microsoft  έχει  υποσχεθεί  τόσο  την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης για Mac, όσο και την ανάπτυξη μίας Unix έκδοσης.

3.8.2 Quicktime

Η αρχιτεκτονική QuickTime οφείλει την ύπαρξή της στην Apple, αποτελώντας 
τη  λύση  της  εταιρίας  για  τη  διανομή  streaming  media.  Πολλοί  κατασκευαστές 
software, hardware και παροχείς περιεχομένου (content providers), τη χρησιμοποιούν 
για τη δημιουργία και δημοσίευση γραφικών, ήχου, video, κειμένου, μουσικής και 
τρισδιάστατων  εφαρμογών.  Τόσο  το  QuickTime  5  όσο  και  ο  προκάτοχός  του, 
διαθέτουν  ισχυρή  υποστήριξη  για  realtime  streaming,  ενώ  το  native  format  των 
αρχείων τους περιλαμβάνει κυρίως ταινίες .mov, .qt και .qti. Αν και το QuickTime 
είχε επικεντρωθεί για πολλά χρόνια στην μέθοδο progressive download, η τακτική 
αυτή άλλαξε με την έκδοση 4.0 του προγράμματος. 

Η τελευταία  έκδοση (v5.0)  υποστηρίζει  HTTP streaming,  που επιτρέπει  την 
πρόσβαση στο online  περιεχόμενο παρά την παρουσία firewalls  και  περιλαμβάνει 
δεκάδες διαφορετικούς Codecs. Ο κυριότερος από αυτούς είναι ο Sorenson Video, 
που  προσφέρει  ανταγωνιστική ποιότητα  με  data  rates  που  ποικίλουν  από modem 
μέχρι CD-ROM. Μάλιστα, το Quicktime αποτελεί τον ηγέτη στην παροχή multimedia 
υλικού από CD-ROM και σταθμούς πληροφοριών (Information Kiosk). Το Sorenson 
Developer v3.0 κωδικοποιεί σε ρυθμό εντυπωσιακά καλύτερο από τους προκατόχους 
του, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των νέων επεξεργαστών. Επειδή προσφέρει 
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πολλές παραμέτρους συμπίεσης, όσοι ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν στο έπακρο 
θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πολλές  γνώσεις  για  τις  συγκεκριμένες  λειτουργίες.  Ένας 
άλλος Codec που περιλαμβάνεται, είναι ο H.263, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη 
διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται καλύτερος από 
τον Sorensen, κυρίως για περιεχόμενο με γρήγορες εναλλαγές σε χαμηλά data rates. 

Ως  προς  τον  ήχο,  το  QuickTime  διαθέτει  το  Speech  Codec  PureVoice  της 
Qualcom.  O  Codec  αυτός,  χρησιμοποιεί  τους  ίδιους  αλγόριθμους  με  τα  ψηφιακά 
τηλέφωνα της Qualcom και η ποιότητα που προσφέρει είναι πολύ καλή για φωνή 
(speech)  και  πολύ κακή για  οτιδήποτε  άλλο.  Για  την  αναπαραγωγή μουσικής,  το 
QuickTime  διαθέτει  τη  βασική  έκδοση  του  QDesign  Music  2.  Μεταξύ  άλλων, 
προσφέρει μια ευρεία γκάμα από data rates, υψηλή ποιότητα και περισσότερο έλεγχο, 
αλλά δεν υποστηρίζει VBR. Η τεχνολογία streaming που έχει αναπτύξει η Apple και 
έχει  ενσωματώσει  στο  Quicktime,  παρουσιάζει  ομοιότητες  και  διαφορές  με  την 
αντίστοιχη της Microsoft. Το format των αρχείων του Quicktime βασίζεται σε tracks, 
που όμως μπορούν να  αποτελούνται  από διάφορα είδη περιεχομένου.  Κάθε  track 
μπορεί να περιέχει video, ήχο, flash, HTML behaviours και άλλα, παρέχοντας έτσι 
μεγάλη  ευελιξία.  Καθώς  μάλιστα  η  τεχνολογία  εξελίσσεται,  αναπτύσσονται  νέοι 
τύποι track που θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές. Έτσι, ένα 
αρχείο μπορεί να προσφέρει το περιεχόμενό του μέσω Web streaming, download ή με 
απλή εκτέλεση από το CD του υπολογιστή.

Μέσω  του  QuickTime  Settings  control  panel,  ο  χρήστης  μπορεί  να  κάνει 
διάφορες επιλογές που αφορούν την ταχύτητα της σύνδεσής του, την ποιότητα ήχου 
και εικόνας που επιθυμεί, τη γλώσσα του, κλπ. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα 
αυτόματης ρύθμισης κατά την οποία το QuickTime αναλαμβάνει  την εύρεση των 
καλύτερων  παραμέτρων.  Κατά  τη  σύνδεση  του  υπολογιστή  με  τον  server,  το 
QuickTime χρησιμοποιεί τις επιλογές αυτές, διαλέγοντας το track που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στα κριτήρια που τέθηκαν. Ο χρήστης δεν παραλαμβάνει ποτέ ολόκληρο το 
αρχείο που περιέχει τα tracks, αλλά τη ροή που αντιστοιχεί στις εκάστοτε επιλογές 
και η οποία δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή του. Σε ότι φορά την υποστήριξη 
multimedia  περιεχομένου,  το  QuickTime  ανέκαθεν  υπήρξε  ο  αδιαμφισβήτητος 
ηγέτης,  υποχρεώνοντας  πολλούς  να  το  χαρακτηρίζουν  multimedia  πλατφόρμα. 
Ανάμεσα στους πολλούς τύπους media που υποστηρίζει, περιλαμβάνονται τα MIDI, 
animated  3D  objects,  realtime  video  effects,  Macromedia  Flash,  SMIL,  κείμενο, 
Wired  Sprites  και  φυσικά  ποικιλία  γραφικών.  Επίσης  παρέχει  δυνατότητα  για 
overlapping, που επιτρέπει την προβολή κειμένων πάνω από video (π.χ. υπότιτλους) 
σε  πραγματικό  χρόνο.  Από  πλευράς  αρχείων,  υποστηρίζει  την  αναπαραγωγή  των 
περισσοτέρων –αλλά όχι όλων- των AVI αρχείων, όμως δεν υποστηρίζει τα ASF. 
Ένα από τα πλεονεκτήματά του, είναι ότι διατίθεται σε συστήματα με Mac OS 7.5.5 ή 
ανώτερο, Mac OS X, Windows 95/98/Me/2000 και Windows NT 4.0

3.8.3 Real System

Η αρχιτεκτονική Real System αναπτύχθηκε από την εταιρία Real Networks και 
προσφέρει  πραγματικό  real-time streaming,  αλλά  και  progressive download.  Η 
εταιρία  που  αρχικά  ήταν  γνωστή  ως  Progressive  Networks,  παρουσίασε  την 
τεχνολογία Real Audio το 1994, προσφέροντας για πρώτη φορά audio streaming. Το 
RealVideo προστέθηκε με την έκδοση 4.0 που κυκλοφόρησε το 1997 και υποστηρίζει 
video streaming. Η τελευταία έκδοση της αρχιτεκτονικής είναι η 8.0 και προσφέρει 
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πλήθος νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων σε σχέση με τις προηγούμενες.  Οι 
κυριότερες αλλαγές εστιάζονται στη βελτίωση των αλγόριθμων συμπίεσης και στην 
προσπάθεια  δημιουργίας  μίας  multimedia  πλατφόρμας  κατά  τα  πρότυπα  του 
QuickTime. 

Η αρχιτεκτονική RealSystem είναι περισσότερο κατάλληλη για διανομή υλικού 
(video, ήχο, flash κλπ) μέσω δικτύων, αφού αποδίδει λιγότερο καλά στα πολύ υψηλά 
data-rates που παρέχουν τα CD και DVD. Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 
είναι  η  υποστήριξη  της  γλώσσας  SMIL  (Synchronized  Multimedia  intergration 
Language),  που επιτρέπει το συγχρονισμό video και  ήχου με άλλες ενέργειες που 
μπορεί  να  περιλαμβάνει  μια  ιστοσελίδα.  Ως  προς  το  streaming,  η  τεχνολογία 
SureStream επιτρέπει τη δημιουργία έως 8 video και audio tracks, που μπορούν να 
διαφέρουν  ως  προς  ένα  πλήθος  παραμέτρων.  Συγκεκριμένα,  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά codecs, frame rate και data rate, ενώ μόνο η ανάλυση 
του video θα πρέπει να παραμείνει σταθερή. Κατά την αναπαραγωγή, ο RealPlayer 
επικοινωνεί  με  τον  RealServer  και  μπορεί  δυναμικά  να  επιλέγει  όποια  ροή 
ανταποκρίνεται καλύτερα στο bandwidth του χρήστη. Παράλληλα, αν η κατάσταση 
του  δικτύου  αποδειχθεί  πολύ  άσχημη,  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  αν  θα 
απενεργοποιηθεί  ο  ήχος  ή  η  εικόνα.  Όπως  και  στην  περίπτωση  της  Microsoft, 
υποστηρίζεται η απόρριψη καρέ και η μείωση της ποιότητας του video. 

Στην  τελευταία  έκδοση  Real  v8.0,  η  απόδοση  του  αποκωδικοποιητή  έχει 
αυξηθεί  δραματικά  και  επέτρεψε  την  ενσωμάτωση  μερικών  πρωτοποριακών 
χαρακτηριστικών. Όχι μόνο υποστηρίζονται two-pass encoding και VBR, αλλά αν η 
ισχύς  του  υπολογιστή  το  επιτρέπει,  ο  αποκωδικοποιητής  αναλαμβάνει  την 
επεξεργασία της εικόνας αφαιρώντας διάφορες ατέλειες (artifacts). Παράλληλα, για 
την  συμπίεση του υλικού προσφέρονται  πολλά έτοιμα  φίλτρα που αναλαμβάνουν 
εύκολα  και  γρήγορα  την  βελτίωση  της  ποιότητας.  Από  πλευράς  ήχου,  η  Real 
Networks  ανέκαθεν  ενσωμάτωνε  δεκάδες  Codecs  και  προσέφερε  ικανοποιητική 
απόδοση.  Στην  τελευταία  έκδοση  έχουν  ενσωματωθεί  δύο  ακόμα  (low  Bit-Rate 
Stereo Music και Sony ATRAC3), που βελτιώνουν την απόδοση σε όλα τα data-rate 
από 12Kbps έως 352Kbps. Η αρχιτεκτονική Real System έχει αναπτυχθεί κυρίως για 
συστήματα  Windows,  ωστόσο  υποστηρίζονται  και  οι  Macintosh  (OS  8.1  και 
ανώτερα).  Παρόλο που στο  παρελθόν  κυκλοφορούσαν εκδόσεις  και  για  διάφορες 
πλατφόρμες  UNIX,  τα  τελευταία χρόνια  δεν  έχει  παρουσιαστεί  κάποια  καινούρια 
έκδοση. 

3.9 Πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρότυπα για streaming media 

Η  μετατροπή  του  σημερινού  Internet  σε  δίκτυο  διανομής  πολυμεσικού 
(multimedia)περιεχομένου,  κάθε  άλλο  παρά  ως  απλή  υπόθεση  μπορεί  να 
χαρακτηρισθεί. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές δυσκολίες που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν με επιτυχία. Στην κορυφή των προβλημάτων δεσπόζει απειλητικά 
το υψηλό απαιτούμενο bandwidth. Ένα τυπικό απόσπασμα ταινίας 25’’ σε ανάλυση 
320x240  pixels,  καταλαμβάνει  περίπου  2,3ΜΒ  –συμπιεσμένο-  και  ισοδυναμεί  με 
1000 και πλέον σελίδες κειμένου. Επομένως, το εύρος διαμεταγωγής που απαιτείται 
είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τις παραδοσιακές ιστοσελίδες που περιέχουν κείμενο 
και εικόνες, ενώ ταυτόχρονα κρίνεται απλησίαστο με τα σημερινά δεδομένα.
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Σχήμα 3.4  : Διαδικασία πρόσβασης σε βίντεο μέσω Internet

Μία επίσης πολύ σημαντική παράμετρος, είναι η απαίτηση για αποστολή και 
λήψη του υλικού σε πραγματικό χρόνο και χωρίς διακοπές. Για να συμβεί αυτό, θα 
πρέπει ο ρυθμός στον οποίο ψηφιοποιήθηκε το υλικό (sample-rate), να είναι συνεχώς 
ίδιος με τον ρυθμό διαμεταγωγής από τον server στον υπολογιστή μας. Αν το υλικό 
καταφθάνει  με  μικρότερο ρυθμό,  η  αναπαραγωγή θα  σταματήσει  στιγμιαία  και  η 
αλλαγή αυτή θα γίνει άμεσα αντιληπτή. Είναι άλλωστε γεγονός, ότι οι ανθρώπινες 
αισθήσεις  δεν  μπορούν  να  ανεχθούν  οποιαδήποτε  διακοπή  ξεπερνά  τα  250 
millisecond, οπότε το περιθώριο λάθους είναι πολύ μικρό. 

Ένας τρίτος και τελευταίος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφορά 
τον ρυθμό της ροής (bitstream) του υλικού. Η ροή αυτή αποτελείται από τα πακέτα 
που  στέλνει  ο  server  και  αποθηκεύονται  προσωρινά  στο  buffer  που  διαθέτει  η 
εφαρμογή  που  χρησιμοποιούμε.  Ο  προσωρινός  αυτός  χώρος  αποθήκευσης, 
χρησιμοποιείται για να ενωθούν τα πακέτα στη σωστή σειρά πριν την αναπαραγωγή 
τους.  Παράλληλα,  με  τον  τρόπο  αυτό  μπορεί  να  καλυφθεί  κάποια  διακοπή  στον 
ρυθμό παραλαβής, με αναπαραγωγή των ήδη αποθηκευμένων πακέτων. Επειδή όμως 
ο buffer αυτός είναι περιορισμένος, αν τα πακέτα παραλαμβάνονται με ρυθμό πολύ 
ταχύτερο από ότι μπορούν να αναπαραχθούν, ο buffer θα υπερχειλίσει και πολλές 
πληροφορίες θα χαθούν! Επομένως, η απλή αύξηση του bandwidth δεν επαρκεί, αλλά 
πρέπει να συνοδευτεί με κάποιο τρόπο ελέγχου του ρυθμού αποστολής. Ας δούμε 
όμως πως αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι προκλήσεις από τα σύγχρονα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας.

3.9.1 Πρωτόκολλα επικοινωνίας για βίντεο streaming μέσω του Διαδικτύου

Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πρωτόκολλα δικτύων που χρησιμοποιούνται για 
την διανομή streaming βίντεο μέσω του Διαδικτύου. Πρώτα θα ασχοληθούμε με τα 
σημαντικά πρωτόκολλα του Διαδικτύου όπως το IP, το TCP και το UDP. Έπειτα θα 
ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα παράδοσης και ελέγχου περιεχομένου media.

Web
server

Video
server

HTTP

UDP,
TCP,
HTTP

Κορμός Internet Πρόσβαση τελικού χρήστη

Νέα πρωτόκολλα :
RTP, RTSP, RSVP, IPv6

Συνδέσεις :
modem, ISDN, ADSL,
καλωδιακό modem

Χρήστης
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3.9.1.1 Πρωτόκολλα Internet TCP, UDP, IP

TCP: Οι  απλοί  Web  servers  χρησιμοποιούν  το  γνωστό  πρωτόκολλο  TCP 
(Transmission Control Protocol), για την αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Όταν τα 
πακέτα που αποτελούν το υλικό καθυστερούν, το TCP θα σταματήσει τη μετάδοση 
αναμένοντας την παραλαβή τους. Αντίστοιχα, αν για οποιονδήποτε λόγο τα πακέτα 
χαθούν ή φθάνουν με λάθη, o server θα αναλάβει την επαναποστολή τους και θα 
περιμένει εκ νέου την παραλαβή τους. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας δεν ενδείκνυται 
για video και ήχο, αφού προκαλεί καθυστερήσεις που ενοχλούν τον χρήστη. Παρ’ 
όλα αυτά, στην περίπτωση του streaming υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή για χαμένα ή 
κατεστραμμένα  πακέτα  που  αν  ο  αριθμός  τους  είναι  μικρός  δεν  γίνονται  άμεσα 
αντιληπτά.  Ένα ακόμη  πρόβλημα με  το  συγκεκριμένο πρωτόκολλο,  είναι  ότι  δεν 
επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του server και του client. Επομένως, 
είναι αδύνατος ο δυναμικός έλεγχος του bandwidth που διαθέτει  ο χρήστης και η 
επιλογή της κατάλληλης ροής (bitstream) που θα ταίριαζε σε αυτόν. Παράλληλα, δεν 
είναι δυνατός ο έλεγχος της ίδιας της ροής και η επιλογή για rewind, pause, fast-
forward κλπ. Για τους λόγους αυτούς, το TCP είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί για 
τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο streaming υλικού και  οι  περισσότερες εταιρίες 
προτιμούν  τους  ειδικούς  servers  που  είναι  αφιερωμένοι  στη  διαδικασία  αυτή.  Το 
πρωτόκολλο  που  χρησιμοποιούν  ονομάζεται  UDP  (Universal  DataGram)  και 
συνδυάζεται  με  νέα  real-time  πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί  από το  Internet 
Engineering Task Force (IETF).

UDP:  Το UDP προέρχεται  από τις  λέξεις  Universal  DataGram Protocol  και 
αποτελεί την εναλλακτική λύση για το TCP. Σε αντίθεση με την προηγούμενη μέθοδο 
λειτουργίας, το UDP δεν περιλαμβάνει έλεγχο λαθών. Το αποτέλεσμα είναι, ότι σε 
περίπτωση που κάποια πακέτα χαθούν κατά τη μεταφορά, δεν ξαναστέλνονται. Το 
πρωτόκολλο  αυτό  χρησιμοποιούν  μεταξύ  άλλων  οι  RealPlayer,  StreamWorks  και 
VDOLive. Μάλιστα, ο RealPlayer επιτρέπει την επιλογή μεταξύ UDP ή TCP, παρόλο 
που το πρώτο ενδείκνυται περισσότερο. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του UDP, 
είναι  ότι  αντιμετωπίζει  προβλήματα  με  τα  firewalls.  Αν  και  πολλές  εταιρίες  του 
χώρου κινούνται για την αντιμετώπισή του, πολλοί χρήστες δεν θα καταφέρουν να 
παρακολουθήσουν streaming περιεχόμενο όταν βρίσκονται πίσω από κάποιο firewall.

IP: Το πρωτόκολλο IP version 6, αποτελεί τη νέα έκδοση του Internet Protocol 
v4 που χρησιμοποιείται σήμερα. Περιλαμβάνει υποστήριξη για το μοντέλο Multicast 
και για multimedia streaming περιεχόμενο (όπως video και ήχο), καθώς και για την 
κρυπτογράφηση  δεδομένων.  Ένα  από  τα  μεγάλα  πλεονεκτήματά  του  που  δεν 
συνδέεται όμως με το video streaming, είναι ο μεγαλύτερος χώρος διευθύνσεων που 
διαθέτει (address space). Επειδή είναι αδύνατον το νέο πρωτόκολλο να εγκατασταθεί 
ταυτόχρονα παντού, είναι συμβατό με τον προκάτοχό του, IPv4.

3.9.1.2 Πρωτόκολλα παράδοσης και ελέγχου περιεχομένου media
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RTP: Το  RTP  (Real-Time  Protocol)  αποτελεί  το  βασικότερο  σήμερα 
πρωτόκολλο  για  τη  μετάδοση  streaming  media  στο  Internet.  Λειτουργεί 
προσθέτοντας  πληροφορίες  στα  πακέτα  UDP,  που  περιλαμβάνουν  μία  χρονική 
στάμπα  (time-stamp),  έναν  σειριακό  αριθμό  (sequence  number)  και  τον  τύπο 
συμπίεσης που χρησιμοποιήθηκε. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει τη συγχρονισμένη 
αποστολή των πακέτων και τη σωστή αποσυμπίεση και επανασύνδεσή τους από τον 
αποδέκτη.  Ένα  από  τα  πλεονεκτήματά  του,  είναι  ότι  παρέχει  τη  δυνατότητα  για 
συγχρονισμό μεταξύ του ήχου, της εικόνας και των γραφικών κατά την αναπαραγωγή 
τους  στον  υπολογιστή  μας.  Το RTP μπορεί  επίσης  να  λειτουργήσει  και  με  άλλα 
πρωτόκολλα, όπως το TCP και το IP Multicast. Παρόλο που έχει κυρίως σχεδιαστεί 
για  την  μετάδοση  δεδομένων  μέσω  του  μοντέλου  Multicast,  χρησιμεύει  και  για 
Unicast μεταδόσεις. Επιτρέπει τη μονόδρομη μετάδοση περιεχομένου (όπως video-
on-demand),  αλλά  και  τις  αμφίδρομες  υπηρεσίες  όπως  η  λεγόμενη  Ιντερνετική 
τηλεφωνία.  Για  τη  λειτουργία  του  συνεργάζεται  με  το  πρωτόκολλο  RTCP,  που 
επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας μετάδοσης.

RTCP:  Το  RTCP  (Real-Time  Control  Protocol)  αποτελεί  μέρος  του 
πρωτοκόλλου RTP και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνεργάζεται με αυτό. Κατά τη 
μετάδοση υλικού  μέσω του RTP,  ο  server  και  ο  client  ανταλλάσσουν ανά  τακτά 
χρονικά διαστήματα πακέτα RTCP με πληροφορίες για την ποιότητα υπηρεσιών και 
τη διαχείριση συνδρομών. 

RSVP:  Ο  σκοπός  του  RSVP  (Resource  Reservation  Protocol),  είναι  η 
εξασφάλιση της ποιότητας μετάδοσης. Με το πρωτόκολλο αυτό, ο αποδέκτης μπορεί 
να απαιτήσει από το δίκτυο την παροχή του συγκεκριμένου bandwidth που χρειάζεται 
για την παρακολούθηση του streaming υλικού. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το 
RSVP παρακρατούν τους απαραίτητους πόρους σε routers  και  transmission paths, 
ώστε  να  ικανοποιήσουν  το  απαιτούμενο από τον  αποδέκτη  bandwidth.  Ο τρόπος 
αυτός λειτουργίας είναι ανάλογος με τις εφαρμογές στον υπολογιστή μας, που ζητούν 
και παρακρατούν την απαιτούμενη από αυτές μνήμη. Ο κυριότερος τρόπος για την 
«παρακράτηση» των πόρων που προαναφέρθηκαν, είναι η απόδοση προτεραιότητας 
στα διάφορα πακέτα που μεταδίδονται. Το RSVP είναι το βασικό στοιχείο, πάνω στο 
οποίο θα στηριχθεί το μελλοντικό Integrated Services Internet.

RTSP:  Τα  αρχικά  RTSP  προέρχονται  από  τις  λέξεις  Real-Time  Streaming 
Protocol.  Πρόκειται  για  ένα  υψηλού  επιπέδου  πρωτόκολλο  client/server,  που 
επιτρέπει τον έλεγχο της ποιότητας αποστολής του υλικού και επιτρέπει την εκτέλεση 
λειτουργιών όπως stop, pause, rewind, fast-forward κλπ. Επίσης, έχει ληφθεί πρόνοια 
για  την  ασφάλεια  του  υλικού,  τη  διαχείριση  δικαιωμάτων  (DRM)  και  την 
καταμέτρηση του υλικού που παραλαμβάνουν οι χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, είναι 
δυνατή  η  χρέωση  του  περιεχομένου  και  επομένως  η  λειτουργία  συνδρομητικών 
υπηρεσιών. Το RTSP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα 
UDP, TCP, και IP Multicast, ενώ υποστηρίζει τη χρήση του RTP ως χαμηλότερου 
επιπέδου πρωτόκολλο (underlying).

SIP – H.323 : Τα δυο αυτά πρωτόκολλα είναι τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα 
για την υπηρεσία Voice over IP (VoIP). Αν και δημιουργήθηκαν και τα δύο για να 
υποστηρίζουν την ίδια υπηρεσία, διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό. Το Η.323, το οποίο 
αναπτύχθηκε από το ITU  και βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην τεχνολογία ΙSDΝ 
της  σταθερής  τηλεφωνίας,  είναι  ένα  πρωτόκολλο  δυαδικής  μορφής  με  αρκετά 
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περίπλοκη δομή. Αντιθέτως το SΙΡ, που αναπτύχθηκε από το IETF, είναι text-based 
(παρόμοια με το ΗΤΜL) και συνεπώς πιο εύχρηστο στους προγραμματιστές. Το SΙΡ 
είναι  ένα  ανοικτό  πρότυπο  και  οι  λύσεις  που  προσφέρει  είναι  ιδιαίτερα 
διαλειτουργικές. Το τελευταίο διάστημα πολλοί λίγοι κατασκευαστές εργάζονται σε 
νέες  εφαρμογές  βασισμένες  στο  Η.323.  αντιθέτως  το  SΙΡ  έχει  γίνει  το  standar 
πρωτόκολλο  πάνω  στο  οποίο  εργάζονται  όλες  οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  όπως  η 
Microsoft  και η Cisco.[8] 

3.9.1.3 Πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης

802.11b : Το είναι το πρώτο wireless πρωτόκολλο που κατάφερε να µπει τόσο 
δυναµικά στον χώρο της δικτύωσης, έναν χώρο που γνωρίζει ελάχιστες επαναστάσεις 
και αλλαγές. Το πρωτόκολλο 802.11, του οποίου το b αποτελεί επέκταση, είναι ένας 
ορισµός του Media Access Control (MAC) Layer καθώς και τριών διαφορετικών και 
ασύµβατων Physical Layers στο υπάρχον δικτυακό µοντέλο OSI.  Το πρωτόκολλο 
εγκρίθηκε  από  την  οµάδα  802  της  IEEE στις  26  Ιουνίου  του  1997  και  θέτει  το 
πλαίσιο για µια προτυποποιηµένη ασύρµατη δικτυακή επικοινωνία ευρείας ζώνης. 
Τέλος, υποστηρίζει τόσο WLAN’ s βασισμένα στη λογική του πελάτη – εξυπηρετητή 
όσο και ad hoc δίκτυα με ισότιμους peers.[9]

3.9.2 Πρότυπα και προδιαγραφές για βίντεο streaming

Τα πρότυπα  και  οι  προδιαγραφές  για  τα  συστήματα  streaming media,  όπως 
διευκρινίζεται από τη  3rd Generation Partnership Project (3GPP) για τα  media που 
διακινούνται από κυψέλες 3G [32] και από την  Internet Streaming Media Alliance 
(ISMA) για τα media που διακινούνται από μέσω του Διαδικτύου [33], υιοθετούνται 
από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: 

 • Κωδικοποίηση MEDIA 
▪ mpeg-4 τηλεοπτικό και ακουστικό (AMR για 3GPP), H.263

 • Μεταφορά MEDIA 
▪ RTP για τα δεδομένα, συνήθως με χρήση UDP/IP 
▪ RTCP για τα μηνύματα ελέγχου, συνήθως με χρήση UDP/IP

 • Έλεγχος συνόδου MEDIA 
▪ RTSP

 • Περιγραφή και ανακοίνωση MEDIA 
▪ SDP

Τα πρότυπα streaming δεν διευκρινίζουν τον τύπο (format) αποθήκευσης για τα 
συμπιεσμένα πολυμεσικά αρχεία.  Το  format που έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως για 
streaming είναι  το  MP4.  Ένα  πλεονέκτημα  της  μορφής  αρχείου  MP4  είναι  η 
δυνατότητα  να  περιλαμβάνει  το  “hint track”.  Το  hint track διαθέτει  όλες  τις 
απαραίτητες  πληροφορίες  (meta –  data)  για  τον  server όπως  για  παράδειγμα τον 
αριθμό των tracks, το format που έχει χρησιμοποιηθεί για την συμπίεση του video και 
πληροφορίες συγχρονισμού. Επιπλέον, περιέχει ένα ευρετήριο για τη θέση που είναι 
αποθηκευμένα  τα  media data.  Με  τον  όρο  media data εννοούμε  τα  πραγματικά 
δεδομένα από τα οποία αποτελείται το video, δηλαδή τα frames.[34]
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3.10 Το «έξυπνο» (intelligent) streaming

Το έξυπνο (intelligent) streaming είναι μία ομάδα από εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
τα  οποία  έχουν  την  δυνατότητα  να  εντοπίζουν  την  εκάστοτε  κατάσταση  στην  οποία 
βρίσκεται κάποιο δίκτυο καθώς και να ρυθμίζουν τις απαραίτητες παραμέτρους της ροής 
(Video Stream) έτσι ώστε κάθε φορά να λαμβάνουμε την μέγιστη δυνατή ποιότητα. 

Οι  σημερινές  συνδέσεις  στο  Internet  είναι  ευμετάβλητες  από  διάφορες 
παραμέτρους  (όπως  θόρυβος  σε  γραμμές,  μεγάλο  φορτίο  σε  συγκεκριμένες  χρονικές 
στιγμές,  κ.α.)  οι  οποίες  δημιουργούν  κάθε  φορά  ένα  φάσμα  γρήγορων  σε  ταχύτητα 
συνδέσεων. 

Για παράδειγμα έστω ότι ένας χρήστης συνδέεται σε κάποιο Internet Provider με 
ταχύτητα 56 Kbps. Το γεγονός ότι έχει επιτύχει μια γρήγορη σύνδεση δεν σημαίνει ότι το 
Bandwidth  υποστηρίζει  το συγκεκριμένο  ρυθμό μετάδοσης (Bit  rate).  Το  πραγματικό 
Bandwidth καθορίζεται από τις εκάστοτε συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το δίκτυο και 
από την κίνηση σε συγκεκριμένα δίκτυα. Έτσι είναι δυνατό μια κάποια δεδομένη στιγμή 
το  bandwidth  της  παραπάνω σύνδεσης  (56Kbps)  να  υποστηρίζει  ρυθμούς  μετάδοσης 
δεδομένων της τάξης των 18Kbps, ενώ λίγο αργότερα να αυξηθεί στα 40 Kbps. Στην 
περίπτωση  λοιπόν  που  ο  χρήστης  του  παραπάνω  σεναρίου  προσπαθήσει  να  δει  ένα 
Stream Video στα 50 Kbps τότε η παρουσίαση θα δέχεται σημαντικά πλήγματα όταν 
συμπιέζεται το Bandwidth. 

Επίσης ένας χρήστης με ένα φορητό υπολογιστή μπορεί να συνδεθεί σε κάποιον 
Internet Provider με 300 Kbps DSL σύνδεση από το σπίτι του, με 1,5 Mbps σύνδεση με 
Τ1 από την δουλειά του ή με 56.6 Kbps σύνδεση με Modem κατά τη διάρκεια κάποιου 
ταξιδιού έχοντας έτσι διαφορετικό Bandwidth στη διάθεσή του σε κάθε περίπτωση. 

Λόγω  του  ότι  οι  Stream  τεχνολογίες  είναι  στενά  συνδεδεμένες  με  την 
αρχιτεκτονική  Client/Server,  ο  Server  και  ο  Client  επικοινωνούν  μεταξύ τους  για  να 
επιτύχουν μια πραγματική δικτυακή διαπραγμάτευση καθώς και να κάνουν μια σειρά από 
ρυθμίσεις  ώστε  να  μεγιστοποιήσουν  την  ποιότητα  της  ροής  δεδομένων  (stream).  Το 
Intelligent Streaming προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο χρήστη και μεγιστοποιεί την 
χρήση  του  διαθέσιμου  Bandwidth.  Επίσης  βελτιώνει  σημαντικά  το  αποτέλεσμα  που 
λαμβάνει  ο  χρήστης,  αφού  ακόμα  και  χρήστες  συνδεμένοι  με  Dial-  Up  συνδέσεις 
χαμηλής ταχύτητας μπορούν να έχουν μια ομαλή, συνεχόμενη και χωρίς διακυμάνσεις 
και καθυστερήσεις παρουσίαση. 

Το  Intelligent  Streaming  επιτυγχάνει  την  αυτόματη  ρύθμιση  ανάμεσα  σε 
πολλαπλές ταχύτητες συνδέσεων καθώς και «καθαρίζει» τη μεταδιδόμενη ροή video 
από  τυχόν  αλλοιώσεις  της  εικόνας.  Το  πιο  δύσκολο  που  πρέπει  να  επιτύχουν  οι 
Stream τεχνολογίες είναι το να παρέχουν μια συνεχή παρουσίαση στο χρήστη μέσα 
από ένα ευμετάβλητο σε αλλαγές περιβάλλον. Το Buffering (δηλαδή το πάγωμα της 
εικόνας  του  video  επειδή  δεν  λαμβάνονται  δεδομένα  από  το  χρήστη  και  έτσι  το 
πρόγραμμα  του  client  δεν  έχει  τι  να  δείξει)  είναι  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  των 
τεχνολογιών Streaming. Έτσι στον client θα διακόπτεται η ροή και θα μένει χωρίς 
δεδομένα κάθε φορά που ο ρυθμός μετάδοσης (Bit Rate) της πληροφορίας υπερβαίνει 
το υπάρχον διαθέσιμο Bandwidth. 

Για την εξασφάλιση λοιπόν μιας συνεχούς παρουσίασης θα πρέπει να υπάρχει 
κάποιο σύστημα το οποίο επιτυγχάνει να ρυθμίζει το ρυθμό μετάδοσης έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται  στις  μεταβολές  του  Bandwidth.  Το  Intelligent  Streaming  το 
επιτυγχάνει αυτό με τους εξής τρόπους: 

45



• Στέλνοντας ένα stream (ροή δεδομένων) με κατάλληλο Bandwidth όταν ο 
χρήστης πρωτοσυνδέεται 

• Αόρατη (προς τον χρήστη) και δυναμική τροποποίηση του ρυθμού μετάδοσης 
καθώς μεταβάλλεται το διαθέσιμο Bandwidth. Δηλαδή ο Server και ο Client 
προσδιορίζουν το ελάχιστο και το μέγιστο Bandwidth, μέσα στο οποίο θα γίνεται 
από την πλευρά του Server η δυναμική προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης της 
εκπομπής. 

Αν το Bandwidth που έχει πέσει κάτω από το ελάχιστα αποδεκτό και δεν μπορεί 
πλέον  να  υποστηρίξει  ικανοποιητική  μετάδοση  Stream  Video,  τότε  ο  Server,  με 
δυναμικό τρόπο, αρχίζει να εκπέμπει μόνο εικόνες (καρέ). 

Στην δυναμική προσαρμογή της εκπομπής, το Intelligent Streaming θέτει  ως 
προτεραιότητα το να διατηρήσει μια συνεχή ροή δεδομένων που αφορούν τον ήχο 
ενώ  ταυτόχρονα  μειώνει  τον  ρυθμό  απεικόνισης  των  frame.  Εάν  το  διαθέσιμο 
Bandwidth γίνει πολύ χαμηλό, ο Server σταματάει να στέλνει καρέ Video εντελώς. 
Τέλος αν η ποιότητα του ήχου αρχίζει να χειροτερεύει, τότε ο Server επανασυντάσει 
κομμάτια της ροής (stream) ώστε να παρέχει καλύτερη ακουστική ποιότητα.

3.11 Quality of Service – QoS

Με τον όρο  Quality of Service (QoS) ονομάζουμε την πρακτική της παροχής 
υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας.  Πιο συγκεκριμένα,  στο Internet  και στα δίκτυα 
γενικότερα ονομάζουμε QoS την άποψη ότι υπηρεσίες όπως η ταχύτητα μεταφοράς 
δεδομένων,  ο  αριθμός  των  σφαλμάτων  και  άλλα  χαρακτηριστικά  μπορούν  να 
μετρηθούν,  να βελτιωθούν και  (σε κάποιο βαθμό)  να παρασχεθεί  εγγύηση για το 
επίπεδό τους.[35] Εφαρμογές μεταφοράς ήχου ή video πραγματικού χρόνου (real-
time) απαιτούν καλύτερης ποιότητας υπηρεσία QoS από το διαδίκτυο. Δηλαδή θα 
πρέπει το δίκτυο να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε τα πακέτα ήχου και εικόνας να 
φτάνουν στον παραλήπτη με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση και απώλεια. Αυτό 
είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμο  για  μετάδοση  real-time δεδομένων.  Πιο  συγκεκριμένα  οι 
απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας στο Διαδίκτυο είναι :

• Να εξυπηρετεί προηγμένες εφαρμογές
• Να μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα και να είναι κλιμακούμενη
• Να είναι εύκολη η διαχείριση των δικτύων που θα προκύψουν
• Να είναι  δυνατή  η  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  διαφορετικών  υλοποιήσεων 

τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και στο επίπεδο δικτύων (clouds)
• Να  μπορεί  να  υποστηριχτεί  από  διαφορετικά  λειτουργικά  συστήματα  και 

middleware

Για την περιγραφή του όρου  QoS χρησιμοποιούνται  τέσσερις  παράμετροι:  η 
από  άκρο  σε  άκρο  καθυστέρηση  (end-to-end delay),  η  μεταβλητότητα  στην 
καθυστέρηση  (jitter),  η  λανθάνουσα  καθυστέρηση  εντός  ενός  data stream (inter-
stream latency) και η απώλεια πακέτων (packet loss).

46

http://www.whatis.com/


α)  End-to-end delay :  αναφέρεται  στον  συνολικό  χρόνο  που  χρειάζονται  τα 
πακέτα ενός data stream να φτάσουν στον παραλήπτη. Παραδείγματος χάριν για την 
μεταφορά ενός πακέτου Η.323 ήχου και  εικόνας,  το ανώτερο όριο καθυστέρησης 
είναι 125-150  milliseconds. Το μέσο μέγεθος ενός πακέτου εικόνας είναι 800-1500 
bytes ενώ ένα πακέτο ήχου είναι περίπου 480 bytes ή μικρότερο. Αυτό σημαίνει ότι 
τα πακέτα εικόνας συνήθως καθυστερούν περισσότερο από τα αντίστοιχα του ήχου, 
αφού κατά μήκος του δικτύου οι δρομολογητές, σε στιγμές δικτυακής συμφόρησης, 
προωθούν περισσότερο τα μικρά από τα μεγαλύτερα πακέτα. Αυτή η διαφορά στον 
χρόνο παραλαβής μπορεί να προκαλέσει επιπλέον καθυστέρηση.

β)  Jitter :  η  συγκεκριμένη  παράμετρος  αναφέρεται  στην  καθυστέρηση  που 
μπορεί να παρουσιαστεί μεταξύ των πακέτων του ίδιου data stream, και η οποία δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 - 50 milliseconds. Αν για παράδειγμα σε ένα data stream 
Η.323 με 30 FPS (Frames Per Second), με μέσο χρόνο παράδοσης 115 milliseconds, 
ένα  πακέτο  παρουσιάσει  jitter 145  milliseconds (σε  σχέση  με  ένα  προγενέστερο 
πακέτο),  τότε  το  αποτέλεσμα  που  θα  παρουσιαστεί  στον  παραλήπτη  θα  είναι 
προβληματικό (προβληματικός ήχος, εικόνα που τρεμοπαίζει κλπ).

γ) Inter-stream latency : αναφέρεται στην σχετική καθυστέρηση που μπορεί να 
προκύψει μεταξύ ήχου και εικόνας μέσα σε ένα data stream, και βασίζεται στο πόσο 
διαφέρει  ο  μέσος  χρόνος  παράδοσης  μεταξύ  τους,  για  οποιοδήποτε  data  stream. 
Εξαιτίας του διαφορετικού μεγέθους που έχουν τα πακέτα ήχου και εικόνας, με ότι 
αυτό  συνεπάγεται  με  βάση  τα  προηγούμενα,  μπορεί  να  συμβεί  να  φτάσει  στον 
παραλήπτη ένα πακέτο ήχου το πακέτο εικόνας να φτάσει με κάποια καθυστέρηση, 
τότε η έλλειψη συγχρονισμού γίνει άμεσα αντιληπτή. Αντίθετα, αν για οποιοδήποτε 
λόγο φτάσει πρώτο το πακέτο εικόνας, τότε το πακέτο ήχου μπορεί να φτάσει με 
καθυστέρηση έως και 40 milliseconds. Αν φτάσει με μεγαλύτερη καθυστέρηση τότε 
θα γίνει αντιληπτή η έλλειψη συγχρονισμού.

δ)  Packet loss :  αναφέρεται  στην απώλεια πακέτων,  καθώς επίσης  και  στην 
άφιξη  εκτός  σειράς  κάποιων  πακέτων.  Μια  απώλεια  περίπου  1%  ενός  πακέτου 
εικόνας δημιουργεί ένα τρεμόπαιγμα στην εικόνα, καθώς επίσης και ένα κενό. Μια 
μικρή απώλεια στον ήχο δημιουργεί επίσης μια προβληματική αναπαραγωγή. Επειδή 
τα πακέτα ήχου είναι σχετικά μικρά σε μέγεθος είναι γενικά δύσκολο να χαθεί τέτοιο 
πακέτο,  χωρίς  να  σημαίνει  ότι  κάτι  τέτοιο  είναι  απίθανο.  Αν  υπάρχει  απώλεια 
πακέτων μεγαλύτερη από 2% τότε συναντάμε σοβαρό πρόβλημα render στην εικόνα.

Αν  σε  κάποιο  σύστημα  παρουσιάζεται  πρόβλημα  QoS,  υπάρχουν  κάποιοι 
μέθοδοι ώστε αυτό να λυθεί. Ο πιο απλός τρόπος είναι να αυξηθεί το bandwidth  του 
συστήματος  ώστε  να  παρέχεται  ικανό  bandwidth   για  όλα  τα  δεδομένα  που 
αποστέλλονται. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να γίνει μια ταξινόμηση των πακέτων 
ανάλογα με την προτεραιότητα τους. Τα πακέτα φωνής θα πρέπει να ταξινομούνται 
ψηλά στην λίστα,  από την στιγμή που είναι  ευαίσθητα σε απώλειες πακέτων και 
jitter, αν και δεν απαιτούν μεγάλο bandwidth.[10] 

Επιπλέον,  πολλά  προβλήματα  λύνει  και  το  Πρωτόκολλο  Δέσμευσης  Πόρων 
(RSVP).  Το  RSVP  είναι  ένα  QoS  πρωτόκολλο  σηματοδοσίας  που  δίνει  τη 
δυνατότητα σε εφαρμογές τελικού χρήστη (end applications) να λαμβάνουν εγγυήσεις 
από  το  δίκτυο  για  κάποια  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  ποιότητας  που  αυτές 
απαιτούν. Πριν την έναρξη της εφαρμογής δεσμεύεται ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης 
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σε όλο το μήκος του μονοπατιού μεταξύ της πηγής και του προορισμού. Το RSVP 
αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε multicast εφαρμογές, όπως η τηλεδιάσκεψη ήχου, βίντεο 
και το broadcasting, αλλά στην πορεία φάνηκε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για δέσμευση 
bandwidth και σε unicast traffic, όπως NFS και VPN. [36]

Ακόμη, το πρωτόκολλο που παρέχει ένα πλαίσιο για την παράδοση ήχου και 
βίντεο σε όλα τα δίκτυα IP με πρωτοφανή ποιότητα και αξιοπιστία είναι το RTP 
(Real-time  Transport  Protocol).  Το  RTP παρέχει  από  άκρο  σε  άκρο  του  δικτύου 
μεταφορών  λειτουργίες  είναι  κατάλληλα  για  εφαρμογές  σε  πραγματικό  χρόνο  τη 
διαβίβαση  των  δεδομένων,  όπως  ήχο,  βίντεο  ή  δεδομένα  προσομοίωσης,  κατά 
multicast  ή  unicast  δικτυακών  υπηρεσιών.  Επιπλέον,  το  πρωτόκολλο  RTP  δεν 
αντιμετωπίζει  πόρων  κράτησης  και  δεν  εγγυάται  την  ποιότητα  της  παρεχόμενης 
υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο για τις υπηρεσίες. Η μεταφορά δεδομένων αυξάνεται 
από το πρωτόκολλο ελέγχου (RTCP) που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των 
δεδομένων κατά τρόπο κλιμακούμενο multicast σε μεγάλα δίκτυα, και να παρέχουν 
ελάχιστη αναγνώριση και τον έλεγχο της λειτουργικότητας. [37]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Προσαρμογή  των  υπηρεσιών  Streaming Media σε 
περιβάλλον φορητών υπολογιστών παλάμης

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  έγινε  μία  προσπάθεια  να  γίνει  κατανοητή  η 
τεχνολογία streaming και η εφαρμογή της κυρίως σε σταθερούς Η/Υ συνδεδεμένους 
σε τοπικό δίκτυο ή στο Internet. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση μιας λύσης ροής 
δεδομένων  σε  φορητές  συσκευές  παλάμης.  Πριν  όμως  γίνει  αυτό  θα  πρέπει  να 
ληφθούν  υπόψη μερικοί  τεχνικοί  παράγοντές  που  συμβάλουν έμμεσα σε  αυτή τη 
προσπάθεια. 

Οι προσωπικοί υπολογιστές, το Διαδίκτυο και οι νέες φορητές συσκευές που 
κυκλοφορούν,  υπόσχονται  να  μας  παρέχουν  τα  εργαλεία  που  λαμβάνουν, 
τροποποιούν και μεταφέρουν πληροφορίες μέσω των δικτύων με τρόπους που δεν 
έχουμε ξαναδεί ποτέ πριν.  Το επιπλέον πλεονέκτημα από τη χρήση των φορητών 
συσκευών παλάμης είναι  ότι  μας δίνουν την ελευθερία να έχουμε πρόσβαση στις 
πληροφορίες  από  οποιοδήποτε  σημείο  βρισκόμαστε.  Οι  φορητές  αυτές  συσκευές 
είναι μικρές, συμπαγείς και εύκολες στη χρήση. Δεν είμαστε πλέον δεσμευμένοι από 
έναν ογκώδη υπολογιστή γραφείου που συνδέεται μ’ ένα δίκτυο ενσύρματα, αλλά 
έχουμε μια συμπαγή γρήγορη λύση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καθώς 
μετακινούμαστε, έχοντας συνεχή σύνδεση με τον Ιστό. 

Οι  φορητές συσκευές παλάμης,  όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
έχουν μερικά μειονεκτήματα έναντι  των υπολογιστών γραφείου ή των laptop που 
συνδέονται με το Διαδίκτυο μέσω των dial-up δικτύων. Ορισμένα από αυτά είναι:

• Χαμηλό  εύρος  ζώνης.  Οι  φορητές   συσκευές  στηρίζονται  στην 
ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση (π.χ. ένα PDA που συνδέεται σειριακά 
ή με μια σύνδεση USB με έναν υπολογιστή γραφείου).  Η ασύρματη 
σύνδεση  έχει  διάφορα  μειονεκτήματα  λόγω  του  ποσού  του  εύρους 
ζώνης που μπορεί να αποδώσει και των περιορισμών της υπάρχουσας 
γεωγραφικής κάλυψης. 

• Σταθερότητα  σύνδεσης. Τα  ενσύρματα  δίκτυα  παρέχουν  μια  πιο 
αξιόπιστη σύνδεση από τα ασύρματα δίκτυα. Λόγω της εξασθένισης και 
της χαμένης ραδιοκάλυψης τα ασύρματα δίκτυα είναι συχνά απρόσιτα.

• Το μικρό μέγεθος της οθόνης όπου κάνει την αναπαραγωγή βίντεο και 
την πλοήγηση στα μενού εξαιρετικά δύσκολη.

• Η περιορισμένη εισαγωγή δεδομένων. Οι φορητές συσκευές δεν έχουν 
πάντα  τις  ίδιες  εγκαταστάσεις  εισαγωγής  δεδομένων  με  τους 
υπολογιστές  γραφείου.  Αυτές  οι  συσκευές  χρησιμοποιούν  μικρά 
πληκτρολόγια. 

• Η  περιορισμένη  μνήμη  και  ΚΜΕ.  Οι  φορητές  συσκευές  δεν  είναι 
συνήθως εξοπλισμένες με αρκετή ποσότητα μνήμης και υπολογιστικής 
δύναμης στην ΚΜΕ. 
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• Η περιορισμένη διάρκεια της μπαταρίας. Ο χρόνος λειτουργίας είναι μια 
από τις  σημαντικότερες  ανησυχίες για  τους  κατασκευαστές φορητών 
συσκευών. 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ζητημάτων,  οι  φορητές  συσκευές  παλάμης 
κατατάσσονται ως συμπληρωματικά εργαλεία για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
διαδικτύου  ή  ως  μέσο  δημιουργίας  και  διαχείρισης  προσωπικών  εγγράφων  που 
αποθηκεύονται  τοπικά  και  περιμένουν  να  συγχρονιστούν  μ’  ένα  PC.  Οι  φορητές 
συσκευές γίνονται υποκατάστατο των προσωπικών υπολογιστών, όταν βρισκόμαστε 
σε κίνηση,  αλλά βασιζόμαστε ακόμα στα PC ως πρωταρχικό εργαλείο.  Επιπλέον, 
κατά  την   κίνηση,  μέσο  των  φορητών  συσκευών  μπορούμε  να  ανακτήσουμε  το 
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  ή  να  διαβάζουμε  ειδήσεις.  Οι  πληροφορίες  που 
δημιουργούμε  στις  φορητές  συσκευές  είτε  διαβιβάζονται  μέσο  των   ασύρματων 
δικτύων σε πραγματικό χρόνο είτε αποθηκεύονται για συγχρονισμό με  ένα PC. 

4.1 Διανομή πολυμεσικού υλικού σε PDA με την τεχνολογία 
Webcasting  

Με  την  ανάπτυξη  των  ευρυζωνικών  δικτύων,  η  υπηρεσία  μονόδρομης 
μετάδοσης δεδομένων (webcasting)[11], γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής. Η 
τεχνολογία  Webcasting  καλύπτει  την  ανάγκη  για  ζωντανή  αλληλεπίδραση 
προσφέροντας την αμεσότητα και τη γεωγραφική κάλυψη του Διαδικτύου. Επιπλέον, 
έχει  την  εφαρμογή  της  σε  πάρα  πολλούς  τομείς  και  δραστηριότητες,  όπως  για 
παράδειγμα στην εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εικονικές αίθουσες 
και ο εκπαιδευτής να εκπέμπει το μάθημα ζωντανά μέσω της τεχνολογίας Webcasting 
στους  σπουδαστές  οι  οποίοι  θα  χρησιμοποιούν  μία  φορητή  συσκευή.  Επιτρέπει 
επίσης  στους  σπουδαστές  να  παρακολουθήσουν  κατ’  απαίτηση  αρχεία  παλαιών 
διαλέξεων. Ακόμη, η σχολή και οι σπουδαστές μπορούν να λάβουν σε πραγματικό 
χρόνο τηλεοπτική και ακουστική ροή από τις φορητές συσκευές τους, με αποτέλεσμα 
οι  αίθουσες διδασκαλίας να διευρυνθούν πέρα από γεωγραφικά όρια και να είναι 
διαθέσιμες  οποτεδήποτε  και  οπουδήποτε.  Υπάρχουν  όμως  και  κάποιοι  τεχνικοί 
περιορισμοί στην παράδοση των ροών δεδομένων στις φορητές συσκευές παλάμης οι 
οποίοι είναι: 

1)  Το περιορισμένο  εύρος  ζώνης  δικτύων  για  την  ασύρματη  επικοινωνία.  Το 
βίντεο streaming συνήθως απαιτεί υψηλό εύρος ζώνης για την επικοινωνία. Για τις 
φορητές  συσκευές  υπάρχει  η  τοπική  σύνδεση  δικτύων  όπως  802.11b  ασύρματο 
Ethernet και παγκόσμιο ασύρματο δίκτυο όπως το GSM, GPRS και 3G. Το ασύρματο 
802.11b τοπικό δίκτυο έχει εύρος ζώνης 11Mbps, το οποίο είναι αρκετό για μέτριας 
ποιότητας τηλεοπτικής και ακουστικής ροής. 

2) Η περιορισμένη ικανότητα των φορητών συσκευών. Λόγω της περιορισμένης 
ικανότητας  επεξεργασίας  και  τους  περιορισμούς  μνήμης  χρειαζόμαστε  έναν 
streaming player ειδικά σχεδιασμένο για PDA. Ο player  αυτός πρέπει να διαθέτει 
τηλεοπτικόακουστικό κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή που  θα προσαρμόζει το 
χρώμα και το μέγεθος του βίντεο στην οθόνη του PDA. Σήμερα υπάρχουν σημαντικές 
τεχνολογίες μερικές από τις οποίες είναι: τα Windows Media, Real[12] και Apple 
Streaming.  Ο  Windows  Media  Player  και  ο  RealOnePlayer  διαθέτουν  έκδοση 
προσαρμοσμένη για  Pocket PC. 
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4.1.1 Περιγραφή του webcasting με τη χρήση του λογισμικού RealStreaming

Παρακάτω θα γίνει  μία περιγραφή του webcasting [13]  με  την τεχνολογία 
RealStreaming.  Η  RealStreaming  επιλέχθηκε  επειδή  το  βασικό  λογισμικό  που  τη 
συνοδεύει διατίθεται δωρεάν. Η ελεύθερη διάθεση λογισμικού είναι πολύ σημαντική 
ιδιαίτερα στα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και  ειδικά στα πανεπιστήμια. Το Σχήμα 4.1 
παρουσιάζει την αρχιτεκτονική για RealStream webcasting. 

Αρχικά, ο Helix Producer συλλαμβάνει ζωντανά βίντεο και ήχο, το κωδικοποιεί 
σε Real format και το στέλνει στον Helix Server. Ο RealOnePlayer εγκατεστημένος 
σε ένα PDA συνδέεται με τον Helix Server και αναπαράγει βίντεο σε Real format. Ο 
Web  Server  του  παραδείγματος  χρησιμοποιείται  ως  ένα  εκπαιδευτικό  Portal  που 
διατηρεί  τον  κατάλογο  όλων  των  αρχείων  RealMedia(RM)  και  των  ζωντανών 
συνδέσεων  RM.  Ένας  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  φορτώσει  τα  RM  αρχεία  των 
μαθημάτων του στη βάση δεδομένων αρχείων RM. Όταν θέλει να κάνει μια ζωντανή 
εκπομπή κάποιας διάλεξης, πρέπει να προετοιμάσει τις συσκευές βίντεο και ήχου, να 
εκκινήσει τον Helix producer του, για να κωδικοποιεί το stream στον Helix Server και 
να δημιουργήσει την εκπομπή στον Web Server.

Σχήμα 4.1  : WebCasting για PDA

Με τον  RealOne  Player,  οι  χρήστες Pocket  PC θα  είναι  σε  θέση να  έχουν 
πρόσβαση  και  να  αναπαράγουν  RealAudio  και  RealVideo.  Το  περιεχόμενο 
RealAudio και RealVideo μπορεί να γίνει stream σε πραγματικό χρόνο άμεσα, με μία 
ασύρματη  σύνδεση,  που  θα  περιλαμβάνει  τα  802.11b  (Wi-Fi), GPRS  κτλ.  Ο 
RealPlayer είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε συσκευή Pocket PC που καλύπτει τις 
ελάχιστες απαιτήσεις συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής webcasting σε PDA, βρέθηκε ότι ο ρυθμός 
των bit του Real Stream αρχείου είναι το βασικό ζήτημα για να εξασφαλίσει την 
ομαλή μετάδοση βίντεο και ήχου. Ο RealOne Player για Pocket PC μπορεί μόνο να 
χειριστεί Real stream με λιγότερο από 100kbps. Εάν είναι υψηλότερο από 100kbps, 
θα γίνει η λήψη σπάζοντας το βίντεο και τον ήχο. 
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4.2 Η τηλεδιάσκεψη σε περιβάλλον φορητών συσκευών

Ως τηλεδιάσκεψη[14] στις τηλεπικοινωνίες ορίζεται η ζωντανή ανταλλαγή και 
μαζική  άρθρωση  της  πληροφορίας  μεταξύ  ατόμων  και  μηχανημάτων  που  δεν 
βρίσκονται στο ίδιο φυσικό σημείο αλλά συνδέονται μέσα από ένα τηλεπικοινωνιακό 
σύστημα που συνήθως είναι μία τηλεφωνική γραμμή. Εντούτοις, η τεχνολογία είναι 
πιο σύνθετη από μια απλή τηλεφωνική κλήση. Ένα τηλεφωνικό σύστημα συνήθως 
υποστηρίζει την τηλεδιάσκεψη με υπηρεσίες για ήχο, βίντεο και δεδομένα ανάμεσα 
από περισσότερα από ένα μέσα, όπως δηλαδή είναι το τηλέφωνο, ο τηλέγραφος, ο 
τηλέτυπος, το ράδιο και η τηλεόραση. Συχνά οι τηλεδιασκέψεις αναφέρονται και ως 
τηλεσεμινάρια. 

Σήμερα  η  τηλεφωνία  που  πραγματοποιείται  στο  Internet περιέχει 
τηλεδιασκέψεις πάνω από το Internet ή πάνω από ένα WAN (Wide Area Network). 
Τεχνολογία αιχμής για αυτό αποτελεί το VoIP. Υπάρχουν πολλά λογισμικά τα οποία 
προορίζονται  για  προσωπική χρήση.  Ενδεικτικά προϊόντα είναι τα Skype,  Google 
Talk, Windows Live Messenger και Yahoo Messenger. Όλα τα παραπάνω λογισμικά 
έχουν έκδοση για  Pocket PC η οποία υποστηρίζει μόνο ζωντανή μετάδοση φωνής και 
κειμένου, όχι εικόνας! 

Μια  τηλεδιάσκεψη  μπορεί  να  είναι  απλή  και  να  βασίζεται  σε  μια  απλή 
τηλεφωνική κλήση αλλά μπορεί όμως να είναι πιο σύνθετη και να περιέχει και
μετάδοση κινούμενης  εικόνας  και  δεδομένων σε  μεγάλους  χώρους  που  υπάρχουν 
οθόνες  και  ανεπτυγμένα  οπτικοακουστικά  μέσα.  Με  τον  καιρό  όμως  η 
τηλεδιασκέψεις  γίνονται  όλο και  πιο  σύγχρονες  και  μπορούν να εφαρμοστούν σε 
προσωπικούς υπολογιστές αλλά και σε φορητές συσκευές. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για την χρήση της τηλεδιάσκεψης σε
εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα  και  χώρους  εργασίας.  Εξοικονομείται  χρόνος  που  θα 
διέθετε  κανείς  για  να  παραστεί  φυσικά σε  ένα  χώρο όπως επίσης  εξοικονομείται 
χρήμα προκειμένου να καταφέρουν να έρθουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
τηλεδιάσκεψη  και  να  βρίσκονται  στον  ίδιο  φυσικό  χώρο.  Επίσης  αποφάσεις  που 
διαφορετικά  θα  χρειαζόταν  περισσότερος  χρόνος  για  να  ληφθούν  τώρα  με  την 
τηλεδιάσκεψη ολοκληρώνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Με την χρήση 
τεχνικών  απόκρυψης  μπορεί  να  επιτευχθεί  υψηλή  ποιότητα  όσον  αφορά  την 
ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών.

Βασικό κομμάτι στην ποιότητα μιας τηλεδιάσκεψης αποτελεί και ο εξοπλισμός 
προκειμένου  αυτή  να  πραγματοποιηθεί.  Για  την  καλύτερη  εξέλιξη  μιας 
τηλεδιάσκεψης οι συμμετέχοντες ακολουθούν κανόνες που βοηθούν στην καλύτερη 
οργάνωση της.

Σήμερα οι λύσεις για τηλεδιάσκεψη που υπάρχουν, δεν θα είναι οι ίδιες με τις 
λύσεις  του  αύριο.  Όπως  με  οποιαδήποτε  νέα  τεχνολογία,  η  τηλεδιάσκεψη 
μεταβάλλεται και βελτιώνεται γρήγορα. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει  ακριβώς 
το μέλλον μιας τεχνολογίας στον επιχειρηματικό χώρο. Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει 
μία τουλάχιστον σημαντική πρόβλεψη: η τηλεδιάσκεψη όπως την γνωρίζουμε μέχρι 
σήμερα, θ’ αλλάξει. Ίσως μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη τεχνολογία της 
τηλεδιάσκεψης θα  είναι  η  δυνατότητα  να  χρησιμοποιηθούν οι  φορητές  συσκευές. 
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Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  χρήστες  θα  μπορούσαν  να  έχουν  μια  μικρή  τηλεδιάσκεψη 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Αυτή η τεχνολογία δεν είναι μακριά από την υλοποίησή της. Πολλοί ερευνητές 
αλλά και  επιχειρήσεις  ψάχνουν τρόπους  για  να το πραγματοποιήσουν.  Ήδη όπως 
αναφέρθηκε η ζωντανή μετάδοση φωνής και κειμένου σε  Pocket PC είναι γεγονός! 
Υπάρχουν  πολλοί  περιορισμοί  που  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  για  την 
πραγματοποίηση  μιας  τηλεδιάσκεψης  με  το  Pocket PC.  Για  παράδειγμα,  είναι 
αναγκαίο να εγκατασταθεί  κάποιο πρόσθετο λογισμικό στην φορητή συσκευή. Το 
ίδιο λογισμικό θα πρέπει να υπάρχει και στο άλλο άκρο της τηλεδιάσκεψης για να 
λειτουργήσει  χωρίς  προβλήματα.  Τέτοιου  είδους  λογισμικό  δεν  υπάρχει  μέχρι 
σήμερα, γίνονται όμως σημαντικά βήματα στην έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας 
έφεραν μία πειραματική πρόταση από την Microsoft, το Portrait . Επιπλέον, για την 
πραγματοποίηση της  τηλεδιάσκεψης χρειάζεται  μία  κάμερα η οποία θα είναι  είτε 
ενσωματωμένη στη συσκευή ή είτε θα εγκαθίσταται σαν εξωτερική συσκευή. Σήμερα 
υπάρχουν τέτοιου είδους κάμερες,  όμως η ποιότητα τους δεν είναι αρκετή για τις 
απαιτήσεις μιας τηλεδιάσκεψης. Επίσης θα απαιτηθεί και κάποιος τύπος σύνδεσης, 
όπως  για  παράδειγμα  μία  ασύρματη  σύνδεση  WiFi,  η  οποία  δεν  είναι  πάντα 
διαθέσιμη (π.χ. στο τρένο).

Η τηλεδιάσκεψη  με φορητές συσκευές ανοίγει  νέους ορίζοντες γι’  αυτή τη 
τεχνολογία.  Φαίνεται  ορατό  το  σενάριο  να  μπορούμε  μ’  ένα  βιντεοτηλέφωνο  να 
έρθουμε σε επαφή με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, ζωντανά και με εικόνα.

4.3 Media Players που λειτουργούν σε περιβάλλον Microsoft Pocket 
PC και υποστηρίζουν πρωτόκολλα για streaming

Η  υποενότητα  αυτή  περιέχει  τα  χαρακτηρίστηκα  των  βασικότερων  players  που 
«τρέχουν» σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Pocket PC. [15]

4.3.1 Philips Platform4 Player για Pocket PC 3.0

Ο Philips Platform4 Player αναπτύχθηκε από την Koninklijke Philips 
Electronics N.V. το 2003. Ήταν ένα προϊόν του Digital Networks business group της 
Philips Electronics [16].

Ο  player δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων  MP3 και  ISO-compliant 
MPEG-4. Βασίζεται στην χρήση του  HTTP πρωτοκόλλου (download-and-play) και 
είναι  ικανός  να  λαμβάνει  δεδομένα  MPEG-4  μέσω  των   RTSP/RTP streaming. 
Επιπλέον,  με  την  διαμόρφωση  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  παρούσα  δοκιμή,  ο 
player δεν ήταν ικανός να ξεκινήσει την αναπαραγωγή  MPEG-4 αρχείων που του 
ζητήθηκε με το RTSP (το HTTP download-and-play δουλεύει).

Ο  player αποδίδει ένα αργό  playback των  MPEG-4 αρχείων. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην κακή απόδοση της συσκευής iPAQ 3630 που χρησιμοποιήθηκε για να 
πραγματοποιηθεί η παρούσα δοκιμή. Η χρήση αυτής της φορητής συσκευής κρίθηκε 
απαραίτητη διότι δεν υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη για τον Platform4 
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Player.  Έχει  δημιουργηθεί  για  το  Pocket PC 3.0  και  δεν  υποστηρίζεται  από  τα 
σημερινά λειτουργικά συστήματα όπως το Pocket PC v4.20.

Πίνακας 4.1 : Περίληψη του Philips Platform4 Player

Philips Platform4 Player για Pocket 
PC 3.0 MPEG-1

MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √ √
Υποστήριξη Streaming √

Πρωτόκολλα Streaming
RTSP
RTP

HTTP

Αναπτύχθηκε από Koninklijke Philips Electronics N.V. , 2003
http://www.software.philips.com/mp4net/

Έκδοση λογισμικού 3.0
Άδεια χρήσης Ελεύθερο
Υποστηριζόμενα format αρχείων .mp4, .m4r, .smi, .smil,.3gp, .amr, .sdp ,.mp3
Σχόλια Υποστηρίζει RTSP proxy, επιτρέπει επιλογή UDP/TCP

4.3.2 RealOne Player 2.0.0.28

Ο RealOne Player για Pocket PC [17] είναι μία ειδική έκδοση του RealPlayer, η 
οποία είναι διαθέσιμη για Symbian OS, Palm OS 5, Microsoft Pocket PC, και κάποια 
smartphones.  Όπως  το  Nokia 9200  Series Communicators ή  το  Nokia Series 60 
(3650, 7650).

Ο  player υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου  RealVideo,  RealAudio 
και 3GPP. Επιπλέον, υποστηρίζει  το  streaming μέσω του  RTSP και επιτρέπει την 
χρήση ενός RTSP Proxy. Παρόλο που η ιστοσελίδα αναφέρει ότι «Η λειτουργικότητα 
του RealPlayer ποικίλει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται», το μοναδικό 
υποστηριζόμενο  format στο  δοκιμαστικό  περιβάλλον  από  τον  player,  ήταν  το 
RealMedia.

Πίνακας 4.2 : Περίληψη του RealOne Player

RealOne Player MPEG-1
MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √
Υποστήριξη Streaming √

Πρωτόκολλα Streaming RTSP
RTP

Αναπτύχθηκε από RealNetworks Inc., 2002
http:/www.real.com/player/mobile

Έκδοση λογισμικού 2.0.0.28
Άδεια χρήσης Ελεύθερο
Υποστηριζόμενα format αρχείων .rm, .ra
Σχόλια Υποστηρίζει RTSP proxy
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4.3.3 Windows Media Player 9 (build 14053)

Ο  Windows Media Player 9  [18]  για  Pocket PC είναι  ένας  media player,  που 
αναπτύχθηκε  από  την  Microsoft και  συνοδεύεται  με  το  λειτουργικό σύστημα 
Microsoft  Pocket  PC.  Υποστηρίζει  τοπική  αναπαραγωγή  των  αρχείων  Windows 
Media και  MP3.  Επιπλέον,  ο  player είναι  ικανός  να  λαμβάνει  streaming από 
Windows Media αρχεία  χρησιμοποιώντας MMS ή HTTP
download-and-play.

Πίνακας 4.3 : Περίληψη του Windows Media Player 9

Windows Media Player MPEG-1
MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √ √
Υποστήριξη Streaming √

Πρωτόκολλα Streaming MMS
HTTP

Αναπτύχθηκε από Microsoft, 2003
Έκδοση λογισμικού 9.0 build 14053
Άδεια χρήσης Ελεύθερο, συνοδεύεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα
Υποστηριζόμενα format αρχείων .mp3, .wmv, .wma, .wm, .asf
Σχόλια Επιτρέπει την επιλογή των UPD/TCP/HTTP

4.3.4 PocketTV 0.15.5

Το PocketTV [38] είναι ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για αρχεία 
που έχουν δημιουργηθεί με το πρότυπο  MPEG-1  και είναι διαθέσιμο για όλες τις 
φορητές  συσκευές  που  «τρέχουν»  το  λειτουργικό  σύστημα  Microsoft Pocket PC. 
Υπάρχουν δύο εκδόσεις του PocketTV, μια ελεύθερη για  ιδιωτική χρήση και μια επί 
πληρωμή  για  εταιρική  χρήση.  Η  κύρια  τεχνική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  αυτών 
εκδόσεων  είναι  η  βελτιωμένη  απόδοση  και  η  αναβαθμισμένη  υποστήριξη  της 
εταιρικής έκδοσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το μόνο format που υποστηρίζεται από το 
PocketTV είναι το MPEG-1. 

Πίνακας 4.4 : Περίληψη του PocketTV Player

PocketTV MPEG-1
MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √
Υποστήριξη Streaming √

Πρωτόκολλα Streaming HTTP 
HTTP-p

Αναπτύχθηκε από MpegTV LLC, 2004 (www.PocketTV.com
Έκδοση λογισμικού 0.15.5/sdk 1.2.8 
Άδεια χρήσης Ελεύθερο για προσωπική χρήση, Επί πληρωμή για εταιρική χρήση
Υποστηριζόμενα format αρχείων .mpg, .mpeg, .m1v
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4.3.5 Pocket DivX Player 0.8

Ο Pocket  DivX  Player [39]  είναι ένας media  player  ανοιχτού κώδικα για 
Microsoft Pocket και έχει αναπτυχθεί από τους Marc Ε. Dukette και Pedro Mateu. Η 
πιο  πρόσφατη  έκδοση  (v0.8)  κυκλοφόρησε  τον  Ιανουάριο  του  2002.  Ο  player 
επιτρέπει την τοπική αναπαραγωγή αρχείων  MPEG-1, MP3, DivX, OpenDivX και 
υποστηρίζει το HTTP streaming (progressive download). 

Πίνακας 4.5 : Περίληψη του Pocket DivX Player

PocketDivX  Player MPEG-1
MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √ √ √
Υποστήριξη Streaming √ √ √

Πρωτόκολλα Streaming HTTP-p HTTP-p HTTP-p

Αναπτύχθηκε από Marc E. Dukette and Pedro Mateu
Έκδοση λογισμικού 0.8
Άδεια χρήσης Ελεύθερο, Ανοιχτού κώδικα
Υποστηριζόμενα format αρχείων .mpg, .mpeg, .avi, .divx, .mp3
Σχόλια Επίσης υποστηρίζει OpenDivX

4.3.6 Pocket MVP 0.8.011804 and 0.8072703

Ο Pocket Music and Video Player (MVP Player [40]) είναι ένας  media player 
ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από τους Marc Ε. Dukette και Pedro Mateu, που 
είναι επίσης υπεύθυνοι ανάπτυξης και του  Pocket DivX Player. Κατά συνέπεια, ο 
Pocket MVP Player είναι παρόμοιος με τον Pocket DivX Player αλλά υποστηρίζεται 
από πιο προηγμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Μέσα στις δυνατότητες του είναι η 
αναπαραγωγή  αρχείων  MPEG-1,  DivX,  XviD,  OpenDivX  (χωρίς  δοκιμή),  OGG 
(χωρίς δοκιμή), VP3 (χωρίς δοκιμή) και MP3 (με τη χρησιμοποίηση μιας εξωτερικής 
βιβλιοθήκης  αποκαλούμενης  MAD  Decoder).  Επίσης  είναι  δυνατή  και  η 
αναπαραγωγή με HTTP streaming (progressive download).

Πίνακας 4.6 : Περίληψη του Pocket Music and Video Player

PocketMVP MPEG-1
MPEG-4

ISO XviD DivX
MP3 QT RealM WM

Υποστήριξη Media √ √ √ √
Υποστήριξη Streaming √ √ √ √

Πρωτόκολλα Streaming HTTP-p HTTP-p HTTP-p HTTP-p

Αναπτύχθηκε από Marc E. Dukette and Pedro Mateu
Έκδοση λογισμικού 0.8.011804 
Άδεια χρήσης GNU GPL Άδεια χρήσης (Ανοιχτού κώδικα)
Υποστηριζόμενα format αρχείων .mpg, .mpeg, .avi, .divx, .mp3

Γι’ αυτήν την αξιολόγηση ο MVP Player έχει εξεταστεί και στη συσκευή iPAQ 
H3630 και στην iPAQ h2210. Αν και υπάρχει μια έκδοση των Windows Mobile 2003 
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(Pocket PC 4.20,  0.8072703), ο  Player δεν υποστηρίζει επίσημα τη συσκευή iPAQ 
h2210. Εντούτοις, η έκδοση 0.8072703 είναι σε θέση ν’ αναπαράγει αρχεία MPEG-1, 
DivX, and MP3 στη συσκευή iPAQ h2210 (Δεν είναι εφικτό το HTTP streaming). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Προηγούμενες έρευνες για ροές δεδομένων και 
τηλεδιάσκεψη με φορητές συσκευές

5.1 Το «eConf»  της France Telecom

Οι ερευνητές της France Telecom το 2002 ανάπτυξαν μια πρωτοφανή εφαρμογή 
λογισμικού που μετασχηματίζει ένα PDA εξοπλισμένο με μια εξωτερική κάμερα σε 
βιντεοτηλέφωνο[19]. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν μια ασύρματη 
τηλεοπτική επαφή μεταξύ δύο Pocket  PC. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει μια ασύρματη τηλεοπτική επίδειξη ως τμήμα 
επίσης δοκιμής χρησιμοποιώντας ένα iPAQ Pocket PC. 

Εικόνα 5.1 : Επίδειξη του «eConf»

                                       
Αυτή η παγκόσμια  πρωτοτυπία καθιστά  για  πρώτη φορά δυνατή την  άμεση 

σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων που βρίσκονται σε απομακρυσμένη θέση χωρίς την 
οποιαδήποτε καλωδίωση. Ο ήχος ενισχύεται με το βίντεο. Ο ομιλητής προβάλλεται 
στην οθόνη και  συζητά  με  την  ίδια  ακουστική ποιότητα  όπως  με  ένα  συμβατικό 
τηλεφώνημα.  Πριν  την  κλήση  μπορεί  να  προηγηθεί  η  μετάδοση  προσωπικών 
πληροφοριών, μια επιχειρηματική κάρτα, ένα multimedia animation, ένα λογότυπο, 
κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε μία ιστοσελίδα με σκοπό να ταυτοποιηθεί αυτός 
που καλεί από τον καλούμενο, πριν ακόμα αυτός απαντήσει. Οι χρήστες μπορούν 
επίσης  να  παρουσιάσουν  στον  συνομιλητή  την  τοποθεσία  στην  οποία  βρίσκονται 
περιστρέφοντας την κάμερα του PDA.

Αυτή  η  σημαντική  ανακάλυψη  καθιστά  περιττό  τον  πρόσθετο  δαπανηρό 
εξοπλισμό.  Το  όνομα της  εφαρμογής  είναι  «eConf»  [20]  και  δίνει  στο  PDA την 
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επεξεργαστική ισχύ που απαιτείται γι’ αυτού του είδους την λειτουργία, παρά των 
περιορισμένων  πόρων  που  υπάρχουν  στις  φορητές  συσκευές.  Το  «eConf»  είναι 
συμβατό με όλα τα πρότυπα επικοινωνιών. Η εφαρμογή κατά την περίοδο δοκιμασίας 
τρέχει  με  τη  (802.11b)  ασύρματη  προδιαγραφή δικτύωσης WiFi  και  επιτρέπει  με 
σαφήνεια συνοχή των υπηρεσιών με τα ασύρματα πρότυπα δικτύωσης. 

5.2 Ασύρματη (WiFi) τηλεδιάσκεψη με τη χρήση φορητής συσκευής

Ο  αρχικός  στόχος  αυτού  του  ερευνητικού  προγράμματος  [21]  ασύρματης 
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση φορητής συσκευής είναι να ερευνηθούν οι δυνατότητες 
εκτέλεσης  φορητής  τηλεδιάσκεψης  σε  πραγματικό  χρόνο  πάνω  σ’  ένα  WLAN. 
Επιπλέον, επιδιώκει την παροχή ενός χρήσιμου πακέτου που να επιτρέπει σε χρήστες 
να  επικοινωνούν  όχι  μονό  με  ήχο  αλλά  και  με  εικόνα.  Η  ομάδα  VIP  [22]  του 
πανεπιστημίου UCI, εργάζεται γι’ αυτόν τον στόχο και σημειώνει σταθερή πρόοδο. 
Μέχρι σήμερα έχει φθάσει στα ακόλουθα σημαντικά κύρια σημεία: αποστολή διπλής 
κατεύθυνσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο (qcif) με περίπου 6 fps χρησιμοποιώντας 
τον Mpeg-4 codec και αποστολή διπλής κατεύθυνσης ήχου σε πραγματικό χρόνο με 
εντυπωσιακά μειωμένη καθυστέρηση στη μετάδοση.

Η πλατφόρμα του προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής:
Υλικό 

• HP ipaq 3870 και 3950 με dual-slot sleeve
• Winnov Videum Traveller PCMCIA κάμερα 
• Orinoco 802.11b PCMCIA gold card 

Λογισμικό

• Familiar 0.5.3 ~ 0.7.1 με simple X ή GPE
• Video για Linux 2 

Παρακάτω ακολουθεί επίδειξη του προγράμματος με εικόνες.

Εικόνα 5.2 : Ασύρματη τηλεδιάσκεψη με Pocket PC
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Εικόνα 5.3 : Οθόνη ελέγχου του συστήματος τηλεδιάσκεψης

5.3 Το Microsoft Portrait

Το  Microsoft Portrait [23]  είναι  ένα ερευνητικό πρότυπο για φορητή οπτική 
επικοινωνία.  Υποστηρίζει τα .NET Messenger  Service,  Session Initiation Protocol 
(SIP) και Internet Locator Service σε PC, Pocket PC, Handheld PC και Smartphone. 
Τρέχει στα τοπικά δίκτυα (LAN), στα  dialup δίκτυα και ακόμη στα ασύρματα δίκτυα 
με  χαμηλό  εύρος  ζώνης  (9.6  kilobits/second).  Επίσης,  προσφέρει  παραστατική 
απεικόνιση βίντεο, εάν οι χρήστες είναι σε χαμηλό εύρος ζώνης ενώ στην περίπτωση 
ευρεία ζώνης το βίντεο είναι πλήρους χρώματος. Επιπλέον σε χαμηλό εύρος ζώνης, 
το  βίντεο  (portrait)  έχει  σαφέστερη  μορφή,  ομαλότερη  κίνηση,  μικρότερη 
καθυστέρηση και πολύ φτηνότερο κόστος από συμβατικές τεχνολογίες για βίντεο. Το 
Microsoft Portrait  επιδιώκει  την  προσφορά  λειτουργιών  chat/voice/video 
οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Εικόνα 5.4 : Το μενού του Microsoft Portrait

Εικόνα 5.5 : Εφαρμογή του Microsoft Portrait  σε pocket PC
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Υλοποίηση ασύρματης ζωντανής μετάδοσης streaming video 
σε pocket PC 

6.1 Ασύρματη μετάδοση ζωντανής εικόνας σε pocket PC 

6.1.1 Το υλικό (hardware) που χρησιμοποιήθηκε

Τα  στοιχεία  του  υλικού  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  ασύρματο  σύστημα 
περιλαμβάνουν μία φορητή συσκευή παλάμης (iPAQ hw6915 της ΗΡ) [24] κι έναν 
υψηλής ταχύτητας ασύρματο ευρυζωνικό  δρομολογητή (GigaByte GN – B49G) [25] 
για την δημιουργία ενός ασύρματου τοπικού ιδιωτικού δικτύου (WLAN). Επιπλέον 
για την αποστολή ζωντανής ροής βίντεο χρησιμοποιήθηκε μία ασύρματη  streaming 
κάμερα (D – Link DCS - 2120) [26].

Το iPAQ hw6915 είναι  εξοπλισμένο με  192 MB συνολική μνήμη (128 MB 
ROM και 64 MB SDRAM), έως 45 MB μνήμη αποθήκευσης διαθέσιμη στο χρήστη 
που δεν διαγράφεται με την απώλεια τροφοδοσίας (πιστοποίηση έως 1 GB). Επίσης 
διαθέτει  επεξεργαστή  Intel®  PXA270  416  MHz  και  λειτουργικό  σύστημα  το 
Microsoft  Windows  Mobile  5.0  για  Pocket  PC,  Phone  Edition,  
περιλαμβάνονται  εκδόσεις  Mobile  λογισμικού  της  Microsoft®  (Word®  Mobile, 
Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile και Internet Explorer Mobile). Η τεχνολογία 
της οθόνης έχει σαν χαρακτηριστικό ότι είναι ανακλαστική 3,0” TFT, με 64 χιλιάδες 
χρώματα  και  φωτισμό  LED  με  λειτουργία  εξοικονόμησης  ισχύος.  Τέλος  στις 
τεχνολογίες  ασύρματης  επικοινωνίας  διαθέτει  ενσωματωμένα  WLAN  802.11b, 
Bluetooth® 1.2 και IrDA.

Το GN-B49G High-Speed Wireless Router παρέχει ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 
108Mbps. Ακόμη, επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τους πόρους δικτύων, να 
ανακτούν  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  να  μεταφορτώνουν τα  μεγάλα αρχεία,  να 
δημιουργούν  μια  τηλεδιάσκεψη  και  να  διανείμουν  ή  να  επιδεικνύουν  ψηφιακές 
φωτογραφίες, βίντεο ή MP3 αρχεία. Το B49G είναι πλήρως συμβατό με τα προϊόντα 
802.11b.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  πρέπει  να  αλλαχτεί  το  ολόκληρο  δίκτυο  για  να 
διατηρηθεί η συνδεσιμότητα.

Η  ασύρματη  κάμερα  DCS-2120  διαθέτει  ασύρματη  σύνδεση  802.11g  και 
ικανότητα προβολής ζωντανού βίντεο από κινητό τηλέφωνο 3G ή PDA. Χάρη στο 
σχεδιασμό της λειτουργεί ως αυτόνομο, πλήρες σύστημα με κεντρικό επεξεργαστή 
και  web  server.  Στα  προηγμένα  χαρακτηριστικά  της  περιλαμβάνονται  ο 
φωτοευαίσθητος φακός, η δυνατότητα ψηφιακού ζουμ και το βοηθητικό πρόγραμμα 
οπτικοακουστικής παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου. Επίσης υπάρχει η 
δυνατότητα ροής ζωντανών εικόνων από συμβατό κινητό τηλέφωνο 3G. Το ζωντανό 
υλικό που έχει τραβήξει η κάμερα μπορεί να ανακτηθεί από το κινητό δίκτυο 3G 
μέσω συμβατού κινητού τηλεφώνου ή PDA με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο 3G. 
Η  κάμερα  DCS-2120  παρέχεται  με  ενσωματωμένη  ασύρματη  διεπαφή  δικτύου 
802.11g υψηλής ταχύτητας, που καθιστά εφικτή τη μετάδοση εικόνων με ασύρματη 
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ταχύτητα έως και 54Mbps. Επιπλέον, διαθέτει μία θύρα Ethernet 10/100BASE-ΤΧ, 
μέσω της οποίας μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε δίκτυο Ethernet ή σε Internet ευρείας 
ζώνης μέσω ενός router που λειτουργεί ως πύλη δικτύου.

6.1.2 Το λογισμικό (software) που χρησιμοποιήθηκε

Απαραίτητο λογισμικό για  την  προβολή ζωντανών ροών βίντεο στη  φορητή 
συσκευή είναι  το   Philips Platform4  Player για  Pocket PC 3.0.  Ο συγκεκριμένος 
player συνεργάζεται απόλυτα με την κάμερα που χρησιμοποιείται στο σενάριο (DCS-
2120). Ανάλυση και δοκιμή του Philips Platform4 Player έγινε στο κεφάλαιο 4.

6.1.3 Μεθοδολογία

Πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο μεταξύ της 
κάμερας και της φορητής συσκευής. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να γίνουν 
οι αρχικές ρυθμίσεις της κάμερας (DCS-2120) με την βοήθεια ενός οποιοδήποτε PC 
που διαθέτει μία κάρτα δικτύου. 

1. Συνδέουμε λοιπόν, με το μπλε καλώδιο δικτύου, που συμπεριλαμβάνεται 
στον εξοπλισμό της DCS-2120, τον δρομολογητή  (GN-B49G→ Lan 1) 
με την κάμερα. Έπειτα βάζουμε το καλώδιο του υπολογιστή στο Lan 2 
του Router. 

2. Από  το  Installation Wizard (λογισμικό  που  συνοδεύει  την  κάμερα) 
αναζητάμε την κάμερα, η οποία γίνεται ανιχνεύσιμη ύστερα από Reset.

3. Στο Wireless Configuration επιλέγουμε την περίπτωση 802.11g και στο 
πεδίο  δηλώνουμε  ή  ελέγχουμε  τι  είναι  δηλωμένο  (υπάρχει  το 
GIGABYTE)

4.  Στο  Configuration της  dlink κάνουμε  σύνδεση  με  την  επιλεγμένη 
συσκευή και επιπλέον στο WLAN Configuration δηλώνουμε την SSID : 
GIGABYTE

5. Κάνουμε  Apply και ύστερα από 55 δευτερόλεπτα έχουμε εικόνα στην 
κάμερα

6. Έπειτα  κάνουμε  Reset την  κάμερα  για  να  επιβεβαιώσουμε  ότι 
αποθήκευσε το SSID

Για  τους  φορητούς  χρήστες  πηγαίνουμε  στο  Configuration της  κάμερας 
(192.168.1.2) και από το  Audio/Video της καρτέλας  Advanced επιλέγουμε  General 
→ configure for mobile viewing. Τέλος κάνουμε Apply.

Αφού έχουμε συνδέσει και έχουμε ρυθμίσει την κάμερα με το router μπορούμε 
πλέον  να  αποσυνδέσουμε  το  μπλε  καλώδιο  και  η  κάμερα  θα  συνεχίσει  να  είναι 
συνδεδεμένη ασύρματα.

Στη συνέχεια κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να συνδεθεί ασύρματα το 
iPAQ  με  τον  δρομολογητή  και  εγκαθιστάμε  πάνω  σ’  αυτό  (iPAQ)  τον  Philips 
Platform4  Player 3.0.  Αφού  έχει  γίνει  ασύρματο  δίκτυο  μεταξύ  της  φορητής 
συσκευής  και  της  κάμερας  δίνουμε  στο  Open location του  player τη  διεύθυνση 

62



rtsp://192.168.1.2/live.sdp  και  σαν  αποτέλεσμα  έχουμε  την  προβολή  ζωντανής 
steaming εικόνας στη φορητή συσκευή!

Εικόνα 6.1 : Ασύρματη μετάδοση ζωντανής εικόνας σε pocket PC
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6.2 Ζωντανή μετάδοση streaming βίντεο σε PDA

6.2.1 Το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) που χρησιμοποιήθηκε

Τα στοιχεία του υλικού που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σύστημα ζωντανής 
μετάδοσης είναι ένα φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου  laptop (Acer aspire 
1703sc) [27], μία web κάμερα (Trust WB-1400T) [28], ένα PDA (Acer n35) [29] και 
τέλος ένα Modem-Router (Philips CGA5720S/TE)

Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με επεξεργαστή Intel 
Pentium 4 στα 2.66 GHz και 1 GB RAM. Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί 
είναι τα Windows XP. Από την άλλη πλευρά το PDA έχει εγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα το Microsoft® Windows® Pocket PC 2003 Premium Edition με επεξεργαστή 
τον Samsung  266MHz.  Η χωρητικότητα  σε  μνήμη είναι  32  MB ROM /  64  MB 
SDRAM. Επιπλέον διαθέτει  3.5" έγχρωμη οθόνη αφής, TFT QVGA ανακλαστικού 
τύπου,  υψηλής  φωτεινότητας  με  ανάλυση  240  x  320  pixel  και  δυνατότητα 
απεικόνισης 65.536 χρωμάτων, 16-bit. Όσον αφορά την  web κάμερα  έχει ανάλυση 
352 x 288 και συνδέεται με καλώδιο USB.

Στην  συνέχεια,  το  απαραίτητο  λογισμικό  που  χρησιμοποιήθηκε  για  να 
υλοποιηθεί η ζωντανή μετάδοση streaming βίντεο στο PDA είναι το Windows Media 
EncoderΤΜ 9  Series.  Αυτό  κωδικοποιεί  τα  ψηφιακά  σήματα  βίντεο  σε  streaming 
βίντεο  format.  Επίσης,  χρησιμοποιήθηκε ο  Windows Wedia Player Mobile 10 για 
pocket PC μέσω του οποίου προβλήθηκε το streaming βίντεο στο PDA.

6.2.2 Μεθοδολογία

Αρχικά είναι αναγκαίο να εγκαταστήσουμε στο  laptop το Modem-Router για 
καταστεί δυνατή η σύνδεση με το  Internet.  Επιπλέον εγκαθιστούμε το απαραίτητο 
λογισμικό (Windows Media EncoderΤΜ)  για να γίνει  η κωδικοποίηση. Παράλληλα 
συνδέουμε  ενσύρματα (USB)  το  Acer n35 και  μέσω του  Microsoft®  ActiveSync® 

γίνεται  η επικοινωνία με το  laptop.  Επιπλέον,  στο  laptop συνδέουμε και την  web 
κάμερα έτσι ώστε να γίνει η σύλληψη του ψηφιακού σήματος βίντεο.

Επόμενο  βήμα  είναι  να  κάνουμε  τις  απαραίτητες  ρυθμίσεις  στον  Windows 
Media EncoderΤΜ για να αρχίσει η συνεδρία. Αυτές είναι :

1. Στο παράθυρο New  session  καρτέλα Wizards  επιλέγουμε Custom 
session

2. Στο  παράθυρο  Session properties καρτέλα  Sources τσεκάρουμε  τις 
επιλογές  Video και  Audio και ταυτόχρονα επιλέγουμε την κάμερά μας 
αλλά και την συσκευή του ήχου μας

3. Στο  ίδιο  παράθυρο  στην  καρτέλα  Compression,  στην  επιλογή 
Destination βάζουμε Pocket PC και κάνουμε Apply

Αφού εφαρμοστούν όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις το λογισμικό είναι έτοιμο για 
να αρχίσει την συνεδρία,  επιλέγοντας το πλήκτρο  Start encoding από το σύντομο 
μενού του προγράμματος.
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Στην πλευρά της φορητής συσκευής για να μπορέσουμε να δούμε το ζωντανό 
streaming βίντεο που καταγράφουμε, θα πρέπει να εκκινήσουμε τον Windows Wedia 
Player Mobile. Έπειτα είναι αναγκαίο από το μενού του  Player να δώσουμε την ΙΡ 
του  υπολογιστή  που  θέλουμε  να  συνδεθούμε  καθώς  και  το  port number.  Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση αυτά είναι  http://192.168.2.2:8080. Το αποτέλεσμα όλων 
των  παραπάνω  ρυθμίσεων  είναι  να  έχουμε  ζωντανή  εικόνα  στο  Acer n35  με 
καθυστέρηση 20 περίπου δευτερολέπτων.

Εικόνα 6.2 : Μετάδοση ζωντανής εικόνας σε pocket PC με χρήση του Windows 
Media EncoderΤΜ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Συμπεράσματα 

Η σημερινή υλοποίηση του streaming, παρόλο που λύνει αρκετά προβλήματα, 
δεν  αποτελεί  ακόμα  την  τέλεια  λύση.  Η  ποιότητα  που  προσφέρει  σε  φορητές 
συσκευές παλάμης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, αφού η παρουσία 
πολλών εταιριών στο χώρο εγγυάται το γρήγορο ρυθμό των εξελίξεων.

Στα πρώτα βήματά του, το Internet περιείχε μόνο κείμενο και η πρόσβαση με 
modem των 300bps φάνταζε υπεραρκετή. Σιγά - σιγά στις ιστοσελίδες προστέθηκαν 
ήχος και εικόνες, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν modem μεγαλύτερης ταχύτητας, 
που να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις για bandwidth. Σήμερα, το 
Internet έχει μεταμορφωθεί σε multimedia δίκτυο με τους χρήστες να έχουν real-time 
πρόσβαση  σε  video  και  ήχο,  χωρίς  όμως  να  χρειάζεται  να  περιμένουν  για  την 
παραλαβή του περιεχομένου. Αντίθετα, σύμφωνα με τη νέα τάση που διαμορφώνεται 
η πρόσβαση θα πρέπει να είναι άμεση και η ροή του υλικού συνεχής ώστε να μην 
παρατηρούνται  διακοπές  κατά  την  αναπαραγωγή  του,  ακόμα  και  στις  φορητές 
συσκευές που συνδέονται ασύρματα. Η τεχνολογία streaming όπως διαμορφώνεται 
σήμερα,  καλύπτει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  παραπάνω  απαιτήσεις.  Άλλωστε,  δεν  θα 
πρέπει να ξεχνάμε την πρόοδο που έχει σημειώσει από την πρωτοεμφάνισή της το 
1994.  Την  εποχή  εκείνη  η  Real  Networks[30]  (γνωστή  τότε  ως  Progressive 
Networks),  παρουσίασε  μία  αρχική  υλοποίηση  που  προσέφερε  κακή  ποιότητα 
αναπαραγωγής,  αλλά  αποτέλεσε  το  θεμέλιο  λίθο  πάνω  στον  οποίο  βασίστηκε  η 
τεχνολογία.

Σήμερα,  η  παροχή  on-line  multimedia  υλικού  με  μορφή  streaming  έχει 
προσελκύσει πολλές εμπορικές εταιρίες και ερευνητικούς οργανισμούς. Απόδειξη του 
ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι η παράλληλη ανάπτυξη πολλών ανταγωνιστικών 
αρχιτεκτονικών που εξελίσσονται συνεχώς σε μια προσπάθεια επικράτησης έναντι 
των υπολοίπων. Η αλήθεια είναι ότι η μετάδοση streaming video από το Internet σε 
φορητές συσκευές προϋποθέτει την έρευνα σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς, όπως 
τα  Διαδικτυακά  πρωτόκολλα,  οι  αλγόριθμοι  συμπίεσης  και  η  δομή των  δικτύων. 
Έτσι,  δημιουργείται  ένας  τεράστιος  χώρος  έρευνας  στον  οποίο  μπορούν  να 
συνεισφέρουν  πολλές  εταιρίες,  σε  διαφορετικό  τομέα  η  καθεμία.  
Όμως ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο χώρο, λίγο ενδιαφέρει το χρήστη 
που το μόνο που ζητά είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών. Όπως 
εξετάστηκε  αναλυτικά,  υπάρχουν  μία  σειρά  προβλημάτων  που  δεν  έχουν  ακόμα 
αντιμετωπιστεί  ικανοποιητικά.  Παρόλα  αυτά,  η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που 
προσφέρονται έχει αυξηθεί σημαντικά και στο άμεσο μέλλον ο καθένας από εμάς θα 
έχει την ταχύτατη πρόσβαση στο multimedia υλικό που επιθυμεί μέσω του  pocket 
PC. Η πρόσβαση αυτή θα γίνεται με δύο τρόπους: δωρεάν και επί πληρωμή, ανάλογα 
με το multimedia περιεχόμενο.

Επίσης, μεγάλοι ορίζοντες για έρευνα έχουν δημιουργηθεί και στον τομέα της 
τηλεδιάσκεψης  με  Pocket PC.  Σήμερα  το  videoconference  μεταξύ  δύο  ή 
περισσότερων  PC  δεν  είναι  κάτι  το καινούργιο.  Αλλά με  την εμφάνιση των πιο 
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πρόσφατων γενεών  Pocket PC που διαθέτουν  σύγχρονες  μορφές  δικτύωσης όπως 
είναι το Bluetooth και το ασύρματο LAN, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην έρευνα για 
την δημιουργία λογισμικού που θα κάνει  εφικτή την τηλεδιάσκεψη μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων φορητών υπολογιστών παλάμης. 

Σήμερα υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού τηλεδιάσκεψης για PC 
και για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Από την άλλη πλευρά, για τα Pocket PC (που 
χρησιμοποιούν λειτουργικό Windows) μέχρι τώρα υπάρχει το Microsoft Portrait, το 
οποίο  επιτρέπει  μόνο  τις  άμεσες  συνδέσεις  μεταξύ  δύο  συμμετεχόντων 
χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις IP. Το MSN Messenger είναι επίσης διαθέσιμο για 
τα Pocket PC αλλά χωρίς μια δυνατότητα να λάβει ή να στείλει βίντεο. Συνεπώς είναι 
επιτακτική  ανάγκη  για  τους  ερευνητές  να  βρουν  το  κατάλληλο  λογισμικό,  που 
χρησιμοποιώντας  την  τεχνολογία  streaming,  θα  κάνει  εφικτή  την  τηλεδιάσκεψη 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορητών συσκευών παλάμης.

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  υλοποιήθηκε  η  ασύρματη  ζωντανή 
μετάδοση  streaming video σε  pocket pc με  την  χρήση μιας  ΙΡ κάμερας.  Με  την 
μέθοδο αυτή δεν είναι εφικτή η τηλεδιάσκεψη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, 
διότι  όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει ακόμα το κατάλληλο λογισμικό μέσω του 
οποίου θα γίνεται η διαχείριση του υλικού. Επίσης, υπάρχει και η δυσκολία εύρεσης 
φορητής  συσκευής  παλάμης  η  οποία  να  διαθέτει  ενσωματωμένη  κάμερα  στο 
μπροστινό  τμήμα  της,  έτσι  ώστε  να  λαμβάνει  την  εικόνα  του  προσώπου  και 
ταυτόχρονα να μπορούμε να βλέπουμε στην οθόνη της συσκευής τον συνομιλητή 
μας. Όμως, με την μέθοδο αυτή θα μπορούσε να γίνει η ασύρματη ζωντανή μετάδοση 
μιας διάλεξης ή ενός μαθήματος και να την παρακολουθήσουμε μέσω ενός  pocket 
PC.      
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