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Περίληψη 

Η διπλωµατική αυτή εργασία αποτελεί µια προσπάθεια εφαρµογής των 

δυνατοτήτων των φορητών συσκευών Android για χρήση σε P2P multimedia streaming. 

Στα πλαίσια της  εργασίας παρουσιάζονται οι τεχνολογίες – πρωτόκολλα που 

χρησιµοποιούνται καθώς και αναφορικά οι δυνατότητες της πλατφόρµας Android. 

Τέλος παρουσιάζεται η εφαρµογή «RTSPstream» την οποία δηµιουργήσαµε µε 

σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και την διερεύνηση πιθανόν προβληµάτων 

στην προσπάθεια χρήσης συσκευών Android για video streaming 

 

Λέξεις Κλειδιά: Video streaming, Android, H264, RTP, RTSP, P2P 



v 

Abstract 

This thesis is an attempt to apply the capabilities of portable Android devices for 

use in P2P multimedia streaming. 

 In this thesis presents the technology - protocols used and regarding the 

possibilities of the platform Android.  

Finally presented the application «RTSPstream» which we created to highlight 

the opportunities and investigate possible problems in trying to use Android devices for 

video streaming 

 

Keywords: Video streaming, Android, H264, RTP, RTSP, P2P 



vi 

Πρόλογος – Ευχαριστίες  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

εργασίας αυτής. Κυρίως όµως, τον επιβλέποντα της εργασίας µου, καθηγητή κ. 

Φουληρά, Παναγιώτη για την πολύτιµη βοήθειά και καθοδήγηση του. 

Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για τη µεγάλη τους 

υποστήριξη, συµπαράσταση και ενθάρρυνση κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. 

 



 

vii 

Περιεχόµενα 

1 Εισαγωγή 1 

1.1 Συνεισφορά 1 

1.2 ∆ιάρθρωση της µελέτης 2 

2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 3 

2.1 ANDROID 3 

2.2 Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο 7 

2.2.1 Κωδικοποίηση εντροπίας 8 

2.2.2 Κωδικοποίηση µε πρόβλεψη 8 

2.2.3 Πρόβλεψη µε αντιστάθµιση κίνησης 8 

2.2.4 Πρότυπα Κωδικοποίησης Ψηφιακού Βίντεο 8 

2.3 Το Πρότυπο  H.264/AVC MPEG-4 Part 10 (2003) 9 

2.3.1 Χαρακτηριστικά του προτύπου H.264/AVC 10 

2.3.2 Αρχιτεκτονική Του Προτύπου H.264/AVC 13 

2.3.3 Τύποι πλαισίων 14 

2.3.4 Entropy Coding 16 

2.3.5 Intra Frame Prediction 17 

2.3.6 Inter Frame Prediction 19 

2.3.7 Quantization 22 

2.3.8 Loop Filter 23 

2.3.9 Προφίλ του H.264 24 

2.3.10 Intra Updating 25 

2.3.11 Rate Control 25 

2.4 Real-time Transport Protocol (RTP) 26 

2.4.1 Συνεδρίες (Sessions) 27 

2.4.2 Profiles και payload formats 27 

2.4.3 Η κεφαλίδα του πακέτου RTP 28 

2.5 RTP Control Protocol (RTCP) 30 

2.5.1 Λειτουργίες του RTCP 30 

2.5.2 Τύποι µηνυµάτων RTCP 31 

2.6 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 32 

2.6.1 Λειτουργίες του RTSP 32 



 

viii 

3 Υλοποίηση εφαρµογής P2P streaming 34 

3.1 Εγκατάσταση Android SDK 34 

3.2 Βιβλιοθήκη libstreaming 37 

3.3 ∆οµή RTSPstream 38 

4 Επίλογος 44 

4.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 44 

4.2 Όρια και περιορισµοί της έρευνας 44 

4.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 44 

5 Παράρτηµα 45 

Ενηµερώσεις Android 45 

6 Βιβλιογραφία 59 



 

ix 

Κατάλογος Εικόνων 

Εικόνα 1 Android System Architecture. ............................................................................ 5 

Εικόνα 2 Τα στρώµατα VCL και NAL του προτύπου H.264/AVC ................................. 14 

Εικόνα 3 Παράδειγµα εναλλαγής bitstream µε SP-frames............................................... 15 

Εικόνα 4 Παράδειγµα χρήσης SI-frames για Error Recovery/Resiliency ........................ 16 

Εικόνα 5 16x16 µπλοκ φωτεινότητας 0 (vertical) ,  1 (horizontal) ,  2 (DC) , 3 (Plane). 18 

Εικόνα 6 4x4 µπλοκ φωτεινότητας  0 (vertical), 1 (horizontal), 2 (DC), 3 (diag 

down/left), 4 (diag down/right) ................................................................................ 18 

Εικόνα 7 5 (vertical/right), 6 (horizontal/down), 7 (vertical/left), 8 (horizontal/up) ....... 18 

Εικόνα 8 8x8 µπλοκ χρωµατικότητας 0 (vertical), 1 (horizontal), 2 (DC), 4 (Plane ....... 19 

Εικόνα 9 Βασικές κατατµήσεις µακροβλοκ 16x16 .......................................................... 19 

Εικόνα 10 Υπο-κατατµήσεις για βασική κατάτµηση 8x8. ............................................... 20 

Εικόνα 11 ∆ιαχωρισµός εικόνας σε µπλοκ ...................................................................... 21 

Εικόνα 12 Πρόβλεψη για κλασµατική απόκλιση pixels .................................................. 22 

Εικόνα 13 Γράφηµα σχέσης τιµών συντελεστών κβαντικοποίησης και επιπέδων 

κβαντικοποίησης ...................................................................................................... 22 

Εικόνα 14 Εφαρµογή Loop Filter ..................................................................................... 24 

Εικόνα 15 Μορφή Κεφαλίδος Πακέτου RTP. .................................................................. 28 

Εικόνα 16 Android SDK Manager ................................................................................... 34 

Εικόνα 17 Android Virtual Device ................................................................................... 35 

Εικόνα 18 Graphical Layout Editor ................................................................................. 36 

Εικόνα 19 MainActivity Code .......................................................................................... 39 

Εικόνα 20 MainActivity UML ......................................................................................... 40 

Εικόνα 21 Class SessionBuilder ....................................................................................... 41 

Εικόνα 22 Class Session ................................................................................................... 42 

Εικόνα 23 Class ΜediaStream-MediaRecorder ............................................................... 43 



 
Αλέξανδρος Μπάλλος, 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P2P MULTIMEDIA STREAMING» 

 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

1 

 1 Εισαγωγή 

Η διάδοση το διαδικτύου και των έξυπνων τηλεφώνων (smart phones) µε τις 

ολοένα εξελισσόµενες δυνατότητες τους ανοίγουν νέους δρόµους για αυτό που 

ονοµάζεται (mobile computing). Μια από αυτές της δυνατότητες η καταγραφή video σε 

πραγµατικό χρόνο και η δυνατότητα αποστολής του οπουδήποτε στον κόσµο είναι το 

θέµα αυτής της εργασίας. 

Επί του παρόντος, η συνεχής ροη ζωντανού video από κινητό τηλέφωνο είναι 

περιορισµένη είτε σε εµπορικά προϊόντα είτε σε προϊόντα κλειστού κώδικα. Στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας αναπτύχτηκε µια εφαρµογή ανοιχτού κώδικα ικανή να µεταφέρει 

ζωντανό video µέσω δικτύου. Οι χρήστες θα  µπορούσαν να το χρησιµοποιήσουν για  

µετάδοση ειδήσεων γεγονότων  ζωντανά, µονό µε τη χρήση µιας Android κινητής 

συσκευής και φυσικά µιας σύνδεσης στο διαδίκτυο είτε Wi-Fi είτε µέσω δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας  

 1.1  Συνεισφορά 

Η συµβολή αυτού του έργου είναι στον σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 

ανοιχτού κώδικα εφαρµογής video streaming για Android συσκευές. Τα στοιχειά που 

απαρτίζουν αυτό το έργο  είναι: 

• Μια android εφαρµογή ικανή να συλλάβει και να στείλει video µέσω δικτύου 

• Την χρήση των απαραίτητων κλάσεων από την βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα 

libstreaming του Simon GuiGui για την δηµιουργία ενός Real Time Streaming 

Protocol (RTSP) server σύµφωνα µε το RFC2326 µε σκοπό την µεταφορά σε 

πραγµατικό χρόνο video 

• Μια αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήµατος  
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 1.2  ∆ιάρθρωση της µελέτης 

Η  εργασία αυτή έχει οργανωθεί ως εξής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείτε µια επισκόπηση της πλατφόρµας 

Android καθώς και των πρωτοκόλλων H.264 RTP RTCP RTSP 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εργαλεία οι βιβλιοθήκες που 

χρησιµοποιήθηκαν για την η ανάπτυξη της εφαρµογής «RTSPstream», καθώς και η δοµή 

και οι βασικές της λειτουργίες. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Αρκετά πρότυπα ψηφιοποίησης-συµπίεσης βίντεο και εφαρµογές-βιβλιοθήκες 

ανοικτού κώδικα χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία και ροή του ζωντανού βίντεο. 

Τα πιο σηµαντικά είναι: H.264, Real-time Transport Protocol (RTP), Real Time Control 

Protocol (RTCP), Real Time Streaming Protocol (RTSP) και το λειτουργικό σύστηµα 

Android, τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω. 

 2.1  ANDROID 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστηµα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 

οποίο βασίζεται στον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε 

από την Google και αργότερα από την Open Hand-set Alliance. Επιτρέπει στους 

κατασκευαστές λογισµικού να συνθέτουν κώδικα µε τη χρήση της γλώσσας 

προγραµµατισµού Java, ελέγχοντας τη συσκευή µέσω βιβλιοθηκών λογισµικού 

ανεπτυγµένων από την Google. 
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Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρµας Android έγινε στις 5 Νοεµβρίου 2007, 

παράλληλα µε την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισµού Open Handset Alliance, 

µιας κοινοπραξίας 48 τηλεπικοινωνιακών εταιριών, εταιριών λογισµικού καθώς και 

κατασκευής hardware, οι οποίες είναι αφιερωµένες στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών 

προτύπων στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η Google δηµοσίευσε το µεγαλύτερο 

µέρος του κώδικα του Android υπό τους όρους της Apache License, µιας ελεύθερης 

άδειας λογισµικού 

Τα χαρακτηριστικά του Android είναι τα εξής: 

• Πλαίσιο εφαρµογών που επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση και αντικατάσταση 

των συστατικών µερών. 

• Εικονική µηχανή Dalvik βελτιστοποιηµένη για φορητές συσκευές που 

µεταγλωττίζει λογισµικό γραµµένο σε γλώσσα Java 

• Περιηγητής διαδικτύου βασισµένος στην ανοιχτού κώδικα µηχανή WebKit. 

• Βελτιστοποιηµένα γραφικά που υποστηρίζονται από µία 2D βιβλιοθήκη 

γραφικών ενώ τα 3D γραφικά βασίζονται στο OpenGL ES 1.0. 

• Βάση δεδοµένων SQLite για αποθήκευση δοµηµένων δεδοµένων. 

• Υποστήριξη πολυµέσων για όλα τα κοινά πρότυπα ήχου, εικόνας και βίντεο 

(H.264, MPEG-4, SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-ACC, MP3, MIDI, OGG 

Vorbis, WAN, JPEG, PNG, GIF, BMP). 

• Υποστήριξη τεχνολογιών Bluetooth, WI-FI, GSM/EDGE, CDMA και UMTS 

καθώς και κάµερας, οθόνης αφής, GPS, αισθητήρες επιτάχυνσης, µαγνητόµετρα 

κλπ. 

• Πλούσιο περιβάλλον ανάπτυξης συµπεριλαµβανοµένων ενός εξοµοιωτή, 

εργαλεία για αποσφαλµάτωση, παρακολούθηση της µνήµης και της απόδοσης 

και ένα plug-in για το περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse. 

Το Android αποτελείται από 5 επίπεδα που αποτελούν τα κύρια συστατικά του 

λειτουργικού συστήµατος. Στο υψηλότερο επίπεδο είναι οι εφαρµογές, αµέσως πιο κάτω 

είναι το πλαίσιο των εφαρµογών, ακολουθούν οι βιβλιοθήκες και το περιβάλλον χρόνου 
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εκτέλεσης και τέλος στο χαµηλότερο επίπεδο βρίσκεται ο πυρήνας του Linux. Το 

ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του Android ενώ στη συνέχεια 

αναλύεται κάθε επίπεδο ξεχωριστά. 

 

Εικόνα 1 Android System Architecture. 

• Εφαρµογές: Το Android αποτελείται από ένα σύνολο εφαρµογών που 

περιλαµβάνει mail client, πρόγραµµα για αποστολή και λήψη SMS, ηµερολόγιο, 

χάρτες, περιηγητή διαδικτύου, κατάλογο επαφών, κλπ. Όλες οι εφαρµογές είναι 

γραµµένες σε Java. 

• Πυρήνας: To Android είναι βασισµένο στα γέρα θεµέλια του Linux. Ο πυρήνας 

Linux είναι δοκιµασµένος, σταθερός και πετυχηµένος και µπορεί να βρεθεί σε 

µεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών όπως από ρολόγια συσκευών µέχρι και 

υπερυπολογιστές. Το Android χρησιµοποιεί την έκδοση 2.6 του πυρήνα Linux 

για τις βασικές υπηρεσίες του συστήµατος όπως η ασφάλεια, η διαχείριση 
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µνήµης, η διαχείριση διεργασιών, η δικτύωση και το µοντέλο οδήγησης των 

συσκευών. Ο πυρήνας λειτουργεί και σαν αφαιρετικό επίπεδο µεταξύ του υλικού 

και του υπόλοιπου λογισµικού. 

• Εγγενείς Βιβλιοθήκες-Native Libraries: Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι γραµµένες 

στη γλώσσα προγραµµατισµού C και C++ και µεταγλωττίστηκαν για τη 

συγκεκριµένη αρχιτεκτονική υλικού που χρησιµοποιείται από το τηλέφωνο. Οι 

βιβλιοθήκες αυτές δεν είναι εφαρµογές που µπορούν να σταθούν µόνες τους. Από 

την έκδοση Donut και µετά οι κατασκευαστές µπορούν να γράφουν τις δικές τους 

βιβλιοθήκες µε τη χρήση της εργαλειοθήκης NDK (Native Development Kit). 

• Περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης-Android Runtime: Στο ίδιο επίπεδο µε τις εγγενείς 

βιβλιοθήκες, βρίσκουµε και το περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης του Android. Εδώ 

υπάρχουν βασικές βιβλιοθήκες της Java και η εικονική µηχανή Dalvik. H Dalvik 

είναι µια βελτιστοποιηµένη υλοποίηση µιας εικονικής µηχανής Java για φορητές 

συσκευές από την Google. H Dalvik τρέχει.dex αρχεία, τα οποία είναι bytecodes 

που προέρχονται από αρχεία.class και.jar. Τα.dex αρχεία είναι πολύ πιο συµπαγή 

και αποδοτικά, γεγονός σηµαντικό για συσκευές µε περιορισµένη µνήµη και 

µπαταρία. Υπάρχουν βασικές βιβλιοθήκες τις Java που υποστηρίζονται από το 

Android, ενώ κάποιες άλλες καθόλου, ενώ υπάρχουν και βιβλιοθήκες 

προσαρµοσµένες για το περιβάλλον Android. 

• Πλαίσιο Εφαρµογής-Application Framework: Προσφέροντας µία ανοιχτή 

πλατφόρµα ανάπτυξης, το Android, προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

εξαιρετικά πλούσιων και καινοτόµων εφαρµογών. Οι προγραµµατιστές είναι 

ελεύθεροι να εκµεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήµατα που τους προσφέρει το 

υλικό της συσκευής, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την 

τοποθεσία, να τρέξουν υπηρεσίες στο περιθώριο, να ορίσουν ειδοποιήσεις, να 

προσθέσουν σηµειώσεις στη µπάρα κατάστασης κοκ. Οι προγραµµατιστές έχουν 

πλήρη πρόσβαση στα ίδια APIs που χρησιµοποιούν οι βασικές εφαρµογές. Η 

αρχιτεκτονική των εφαρµογών είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να απλοποιεί την 
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επαναχρησιµοποίηση των διάφορων συστατικών µερών. Οποιαδήποτε εφαρµογή 

µπορεί να θέσει διαθέσιµες προς χρήση τις δυνατότητές της και οποιαδήποτε 

άλλη εφαρµογή που µπορεί να κάνει χρήση αυτών των δυνατοτήτων. 

 2.2  Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο  

Τα διαδοχικά καρέ πλαίσια σε ένα βίντεο δεν έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

τους. Στόχος της κωδικοποίησης είναι να µειωθεί το όγκος δεδοµένων που 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και µετάδοση του βίντεο κωδικοποιώντας µόνο τις 

διαφορές µεταξύ διαδοχικών καρέ. Έτσι το κωδικοποιηµένο βίντεο είναι συµπιεσµένο σε 

σχέση µε το αρχικό. Η απόδοση των τεχνικών συµπίεσης εξαρτάται από δυο παράγοντες: 

από την ποσότητα πλεονασµού που περιέχεται στα καρέ καθώς και από τις τεχνικές 

συµπίεσης που χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση.  

Υπάρχουν δύο είδη πλεονασµού σε ένα σήµα βίντεο, ο χωρικός πλεονασµός 

(Spatial Redundancy) και ο χρονικός πλεονασµός (Temporal Redundancy). Ο χωρικός 

πλεονασµός προκύπτει γιατί τα γειτονικά pixel είναι πολύ πιθανό να είναι όµοια µεταξύ 

τους. Ο χρονικός πλεονασµός είναι αποτέλεσµα του ότι τα γειτονικά καρέ δεν έχουν 

πολλές διαφορές µεταξύ τους και άρα µπορούν να υπολογιστούν από προηγούµενα (ή 

και επόµενα) καρέ. 

Υπάρχουν δυο τεχνικές κωδικοποίησης ανάλογα µε τη σχέση που έχει το αρχικό 

βίντεο µε το αποτέλεσµα της αποκωδικοποίησης: κωδικοποίηση µε απώλειες και 

κωδικοποίηση χωρίς απώλειες. Με τον πρώτο τρόπο διατηρείται η ποιότητα του βίντεο, 

δηλαδή τα αποκωδικοποιηµένα πλαίσια είναι τα ίδια µε τα αρχικά πριν την 

κωδικοποίηση, αλλά τα δεδοµένα του βίντεο για αποθήκευση είναι λιγότερα. Στην 

δεύτερη περίπτωση, το αποκωδικοποιηµένο βίντεο έχει χαµηλότερη ποιότητα από το 

αρχικό αφού χάνεται κάποια πληροφορία, αλλά πετυχαίνεται καλύτερος λόγος 

συµπίεσης.  

Ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθείται για τη συµπίεση εικόνων έχουµε τις 

ακόλουθες τεχνικές κωδικοποίησης:  
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 2.2.1 Κωδικοποίηση εντροπίας  

Η κωδικοποίηση εντροπίας είναι είδος κωδικοποίησης χωρίς απώλειες. Σε αυτό 

το είδος κωδικοποίησης γίνεται αναπαράσταση των συντελεστών που εµφανίζονται 

συχνότερα µε λιγότερα ψηφία. Για παράδειγµα, αν οι τιµές χρωµάτων των pixel που 

εµφανίζονται συχνά αναπαρασταθούν µε λιγότερα ψηφία ενώ οι τιµές που έχουν 

λιγότερη πιθανότητα να εµφανιστούν αναπαρασταθούν µε περισσότερα ψηφία, τότε 

µειώνεται ο µέσος όρος των bits που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των 

χρωµάτων. Βασικό στοιχείο αυτής της τεχνικής κωδικοποίησης είναι ότι δεν λαµβάνεται 

υπόψη η φύση των δεδοµένων.  

 2.2.2 Κωδικοποίηση µε πρόβλεψη  

Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται χρήση του γεγονότος ότι υπάρχει πλεονασµός 

στα γειτονικά pixels µέσα στα πλαίσια ή µεταξύ των διαδοχικών πλαισίων. Σε 

συστήµατα που γίνεται χρήση κωδικοποίησης µε πρόβλεψη, γίνεται µια κατά 

προσέγγιση πρόβλεψη της τιµής της χρωµατικής απόχρωσης κάθε pixel από 

προηγούµενη πληροφορία που µεταδόθηκε, και στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά 

ανάµεσα στην προβλεπόµενη τιµή του και στην πραγµατική τιµή του pixel και γίνεται 

κωδικοποίηση µόνο αυτής.  

 2.2.3 Πρόβλεψη µε αντιστάθµιση κίνησης  

Αυτή η τεχνική βασίζεται στην εκτίµηση της κίνησης µεταξύ των πλαισίων του 

βίντεο. Η καλύτερη πρόβλεψη κάπου pixel δίνεται από το pixel του προηγούµενου 

κωδικοποιηµένου πλαισίου. Έτσι, γίνεται αποστολή µόνο του λάθους της πρόβλεψης και 

των διανυσµάτων κίνησης. 

 2.2.4 Πρότυπα Κωδικοποίησης Ψηφιακού Βίντεο  

∆ιαφορετικά πρότυπα κωδικοποίησης βίντεο χρησιµοποιούν διαφορετικές 

µεθόδους για τη µείωση των δεδοµένων, και ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα διαφέρουν 

σε bitrate, σε ποιότητα και σε χρόνο καθυστέρησης.  
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Τα αρχικά MPEG προέρχονται από τις λέξεις Moving Picture Experts Group. 

Πρόκειται για µια επιτροπή ειδικών που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη 

κωδικοποιητών για συµπίεση πληροφορίας εικόνας, ήχου και βίντεο. Μέχρι σήµερα η 

επιτροπή MPEG έχει διατυπώσει τη µορφή αρκετών συµπιεστών που φέρουν όλοι την 

ονοµασία MPEG και µοιράζονται µεν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν όµως 

σε αρκετά σηµεία. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι οι MPEG-1, MPEG-2 και 

MPEG4. 

 2.3  Το Πρότυπο  H.264/AVC MPEG-4 Part 10 (2003) 

Το H.264/AVC γνωστό και ως MPEG-4 Part 10 ή MPEG-4 AVC (Advanced 

Video Technology). πρόκειται για ένα πρότυπο κωδικοποίησης video το οποίο 

στηρίζεται στην κίνηση και στα µπλοκ (block-oriented motion-compensation-based 

codec standard) και αναπτύχθηκε από την οµάδα ITU-T Video Coding Experts Group 

(VCEG) σε συνεργασία µε την ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG). Η 

συνεργασία αυτή είναι γνωστότερη µε την ονοµασία Joint Video Team (JVT). 

Σκοπός τους ήταν να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο το οποίο θα παρέχει καλύτερη 

ποιότητα σε χαµηλότερους ρυθµούς bit (bit rates) σε σχέση µε τα προγενέστερα 

πρότυπα, χωρίς όµως την αύξηση της πολυπλοκότητας σχεδιασµού τόσο ώστε η 

εφαρµογή του να εύκολη και προσιτή. 

Οι εφαρµογές που προβλέπονται για το πρότυπο H.264/AVC συµπεριλαµβάνουν 

µετάδοση µέσω καλωδιακών, δορυφορικών, καλωδιακών µόντεµ, ψηφιακή 

συνδροµητική γραµµή (xDSL), και επίγειων καναλιών. Επίσης, διαδραστική ή σειριακή 

αποθήκευση σε οπτικά και µαγνητικά µέσα (π.χ. DVD), αποθήκευση και διανοµή 

επαγγελµατικών ταινιών και βίντεο, βίντεο κατά παραγγελία(video-on-demand) ή 

υπηρεσίες πολυµέσων συνεχούς ροής µέσω καλωδιακού µόντεµ, xDSL, τοπικού δικτύου 

(LAN), ISDN, και ασύρµατων δικτύων, συνοµιλητικές υπηρεσίες µέσω Ethernet, LAN, 

xDSL, ISDN, ασύρµατων και κινητών δικτύων, και modems, και τέλος υπηρεσιών 

µηνυµάτων µε πολυµέσα (MMS) πάνω σε xDSL, Ethernet, LAN, ISDN, ασύρµατα και 
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κινητά δίκτυα. Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για κωδικοποίηση στους δίσκους Blu-ray και 

για live streaming. Με µια τέτοια ευρεία κάλυψη εφαρµογών, το πρότυπο H.264/AVC 

έλαβε γρήγορα µια µεγάλη πρόσφατη προσοχή από τη βιοµηχανία.  

Ο λόγος που το πρότυπο αυτό είναι τόσο διαδεδοµένο είναι γιατί ξεπερνά τα 

προηγούµενα πρότυπα προσφέροντας καλύτερους λόγους συµπίεσης (µέχρι 50%) 

διατηρώντας ικανοποιητική ποιότητα. Αυτό το επιτυγχάνει χρησιµοποιώντας πολλαπλά 

πλαίσια αναφοράς για την πρόβλεψη κίνησης (µέχρι 5). Έτσι, απαιτεί λιγότερο χώρο 

αποθήκευσης και πολύ καλή ποιότητα σε χαµηλά bit rates. Το πρότυπο H.264/AVC έχει 

µεγάλη ανθεκτικότητα στα λάθη παρέχοντας εργαλεία για αντιµετώπιση των χαµένων 

πακέτων και των λαθών στα bit. Επίσης, το πρότυπο έχει ευελιξία ως προς τα διάφορα 

περιβάλλοντα δικτύου [2] µέσω του Network Abstraction Layer (NAL). Από την άλλη 

πλευρά όµως, η βελτιστοποιηµένη αποδοτικότητα κωδικοποίησης έχει σαν αποτέλεσµα 

την αύξηση της πολυπλοκότητας και κατ’ επέκταση τον χρόνο κωδικοποίησης. 

 2.3.1 Χαρακτηριστικά του προτύπου H.264/AVC  

Το H.264/AVC έχει χαρακτηριστικά τα οποία του επιτρέπουν να συµπιέζει video 

πολύ πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε τα προηγούµενα από αυτό codecs και του 

παρέχουν µεγάλη ευελιξία εφαρµογής σε µια µεγάλη ποικιλία δικτύων και εφαρµογών. 

Μερικά χαρακτηριστικά του είναι: 

• εσωτερική πρόβλεψη εικόνας (inter-picture prediction) 

• χρησιµοποιούνται προηγούµενες κωδικοποιηµένες εικόνες σαν αναφορές µε έναν 

ευέλικτο τρόπο, επιτρέποντας µέχρι και 16 πλαίσια αναφοράς (ή 32 πεδία 

αναφοράς αν πρόκειται για συµπλεγµένες εικόνες (interlaced pictures)) 

• δύναται διαφορετικά µεγέθη µπλοκ (block-size) τα οποία µπορεί να είναι µεγάλα 

µέχρι 16x16 έως πολύ µικρά 4x4. Τα επιτρεπόµενα µεγέθη είναι: 16x16, 16x8, 

8x16, 8x8, 8x4, 4x8 και 4x4 τα οποία µπορούν να συνδυαστούν µέσα σε ένα 

µακροµπλοκ (macroblock, MB) 
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• δίνεται η δυνατότητα χρήσης διανυσµάτων κίνησης (motion vectors) ανά µακρο-

µπλοκ, τα οποία για 8x8 ή µεγαλύτερο τεµαχισµό µπορούν να «δείχνουν» σε  

διαφορετικές εικόνες αναφοράς 

• υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε τύπου µακρο-µπλοκ σε πλαίσια 

τύπου-Β (B-frames), ακόµα και µακρο-µπλοκ τύπου-Ι (I-macroblocks), και έτσι 

έχουµε αποδοτικότερη συµπίεση όταν χρησιµοποιούµε πλαίσια τύπου-Β 

• δυνατότητα φιλτραρίσµατος διαίρεσης των φωτεινών δειγµάτων µισού pixel 

(derivation of half-pel luma sample prediction), δηµιουργώντας καλύτερη 

αναπαράσταση της κίνησης 21 

• δυνατότητα ακρίβειας διαιρεµένου pixel (quarter-pixel precision) για την 

απόδοση της κίνησης, το οποίο µας επιτρέπει ακριβή αναπαράσταση των 

κινούµενων περιοχών 

• πρόβλεψη µε βαρύτητες (weighted prediction) η οποία επιτρέπει στον 

κωδικοποιητή την αλλαγή των παραµέτρων επεκτασιµότητας (scaling) και 

έναρξης (offset), η οποία οδηγεί σε σηµαντική βελτίωση της απόδοσης υπό 

ορισµένες συνθήκες 

• χωρική πρόβλεψη (spatial prediction) από τις άκρες των γειτονικών blocks. 

• µη-απωλεστική κωδικοποίηση ενός µακρο-µπλοκ (lossless macroblock coding) 

• µη-απωλεστική αναπαράσταση PCM (Pulse Code Modulation) του µακρο-µπλοκ, 

αφού τα δεδοµένα απεικονίζονται απευθείας, επιτρέποντας πολύ καλή 

απεικόνιση συγκεκριµένων περιοχών και την εφαρµογή αυστηρών ορίων ως προς 

το πλήθος των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για κάθε µακρο-µπλοκ 

• ένα πιο ευέλικτο είδος κωδικοποίησης το οποίο δεν αυξάνει το απαιτούµενο 

εύρος ζώνης (flexible interlaced-scan video coding), όπου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα ζευγάρι µακρο-µπλοκ για εικόνες κωδικοποιηµένες ως 

πλαίσια (macroblock  adaptive frame-field, MBAFF coding) ή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα µίγµα από κωδικοποιηµένες εικόνες ως MBAFF πλαίσια µε 
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τις εικόνες κωδικοποιηµένες σαν ξεχωριστά πεδία (fields) του πεπλεγµένου video 

(interlaced video) 1 (picture adaptive frame-field, PAFF coding) 

• νέοι µέθοδοι µετασχηµατισµού όπως ο 4x4 ή 8x8 ακέραιος µετασχηµατισµός 

ακριβείας (exact-match integer 4x4 or 8x8 spatial block transform), όπου µπορεί 

να υπάρξει και εναλλαγή µεταξύ των δύο αυτών µετασχηµατισµών για καλύτερα 

αποτελέσµατα. Υπάρχει και ο µετασχηµατισµός Hadamard ο οποίος επιτρέπει 

ακόµα καλύτερη συµπίεση στις λείες (smooth) επιφάνειες 

• νέος σχεδιασµός κβάντοποίησης όπου χρησιµοποιείται λογαριθµικός έλεγχος 

βήµατος (logarithmic step size control) για ευκολότερο έλεγχο του ρυθµού 

µετάδοσης  

• επαναληπτικό φίλτρο διαχωρισµού µπλοκ (loop deblocking filter) που βοηθάει 

στην εξάλειψη των αλλοιώσεων και έτσι έχουµε καλύτερη απόδοση της εικόνας. 

• νέοι σχεδιασµοί κωδικοποίησης όπως η δυαδική κωδικοποίηση γενικευµένου 

πλαισίου (Context-adaptive binary arithmetic coding, CABAC) όπου τα στοιχεία 

κωδικοποιούνται βάσει πιθανοτήτων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία σε ένα 

δοσµένο πλαίσιο και η µεταβλητού µήκους κωδικοποίηση γενικευµένου πλαισίου 

(Context adaptive variable-length coding, CAVLC) όπου είναι χαµηλότερης 

πολυπλοκότητας από την CABAC αλλά και χαµηλότερης συµπίεσης. Ωστόσο η 

CAVLC αποδίδει καλύτερα από τις προηγούµενες τυπικές κωδικοποιήσεις 

• ένα στρώµα δικτύου NAL (network abstraction layer, NAL) που επιτρέπει τη 

χρήση της ίδιας σύνταξης video σε διαφορετικά δίκτυα, παρέχοντας έτσι 

µεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση µε τα προηγούµενα codecs 

• ευέλικτη οργάνωση των µακρο-µπλοκ (flexible macroblock ordering, FMO), 

τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν την παρουσίαση των µακρο-µπλοκ µέσα στην 

εικόνα 

• διαίρεση των δεδοµένων (data partitioning, DP) όπου επιτρέπεται ο διαχωρισµός 

των λιγότερο σηµαντικών δεδοµένων σε ξεχωριστά πακέτα και έτσι βελτιώνεται 

ο ρυθµός διόρθωσης λαθών 
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• δυνατότητα του κωδικοποιητή να στέλνει επιπλέον αντιπροσώπευση µιας 

περιοχής της εικόνας (συνήθως χαµηλότερης πιστότητας) η οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που η απεικόνιση είναι ελλιπής (redundant slices, 

RS) 

• αρίθµηση πλαισίων (frame numbering) η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία 

«υποακολουθιών» επιτρέποντας και χρονικό διαχωρισµό πολλών εικόνων και 

έτσι εκµεταλλευόµαστε καλύτερα το δίκτυο 

• δυνατότητα του κωδικοποιητή να καθοδηγήσει τον αποκωδικοποιητή σε ένα 

επερχόµενο κοµµάτι video (switching slices, SP and SI slices) 

• δυνατότητα κωδικοποίησης ξεχωριστών χρωµατικών επιπέδων σαν διαφορετικές 

εικόνες µε διαφορετικές δοµές, µακρο-µπλοκ, διανύσµατα κίνησης κτλ. 

επιτρέποντας στους κωδικοποιητές να σχεδιάζονται µε απλή παράλληλη 

αρχιτεκτονική 

• αρίθµηση σειράς των εικόνων (picture order count) όπου δίνεται η δυνατότητα να 

κρατείται η σειρά των εικόνων και οι τιµές των δειγµάτων των κωδικοποιηµένων 

εικόνων ανεξάρτητα από την χρονική πληροφορία, επιτρέποντας έτσι να 

µεταφέρεται/αλλάζεται/ελέγχεται ανεξάρτητα η χρονική πληροφορία χωρίς να 

επηρεάζεται το περιεχόµενο της κωδικοποιηµένης εικόνας 

 2.3.2 Αρχιτεκτονική Του Προτύπου H.264/AVC  

Για να είναι δυνατή η µέγιστη ευελιξία και η προσαρµογή, το πρότυπο 

H.264/AVC ορίζει δυο στρώµατα, το Video Coding Layer (VCL) και το Network 

Abstraction Layer (NAL). Το VCL αναπαριστά αποτελεσµατικά το περιεχόµενο του 

βίντεο. Το NAL µορφοποιεί τα VCL δεδοµένα και παρέχει πληροφορίες header 

κάνοντας τα κατάλληλα για µεταφορά µέσω διαφόρων στρωµάτων µεταφοράς ή µέσων 

αποθήκευσης (Σχήµα 2.2).  
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Εικόνα 2 Τα στρώµατα VCL και NAL του προτύπου H.264/AVC 

 2.3.3 Τύποι πλαισίων  

Το πρότυπο H.264/AVC ορίζει 3 διαφορετικούς τύπους πλαισίων, τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε το profile. Αυτά είναι τα I, τα P και τα B.  

Τα I πλαίσια (Intra Frames) περιέχουν αναφορές µόνο στον εαυτό τους, και κατ’ 

επέκταση µπορούν να αποκωδικοποιηθούν ανεξάρτητα από τα άλλα πλαίσια. Το πρώτο 

πλαίσιο µιας ακολουθίας βίντεο πρέπει να είναι I πλαίσιο. Τα Ι πλαίσια λαµβάνουν τον 

περισσότερο χώρο αποθήκευσης αφού περιέχουν όλη την πληροφορία που χρειάζεται για 

την αποκωδικοποίηση τους.  

Τα P πλαίσια (Predicted Frames) χρησιµοποιούν ένα ή περισσότερα 

προηγούµενα (I ή P) πλαίσια σαν αναφορές για την κωδικοποίηση του πλαισίου, και έτσι 

είναι πιο συµπιεσµένα από τα I πλαίσια. Σηµαντικό µειονέκτηµα των Ρ πλαισίων είναι 

ότι είναι ευαίσθητα σε λάθη µετάδοσης αφού εξαρτώνται από προηγούµενα πλαίσια. 

Τα B πλαίσια (Bi-Directional Predicted Frames) είναι όπως τα P πλαίσια µε την 

διαφορά ότι χρησιµοποιούν και προηγούµενα αλλά και επόµενα (I ή P) πλαίσια ως 

αναφορά, και είναι πιο συµπιεσµένα από τα προηγούµενα.  
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Επιπλέον το H.264 ορίζει δύο νέους τύπους καρέ που αναφέρονται ως SP και SI 

frames στο Extended Profile.  

Τα SP frames χρησιµοποιούν πρόβλεψη µε αντιστάθµιση κίνησης για να 

εκµεταλλευτούν το χρονικό πλεονασµό στην ακολουθία όπως και τα P-frames και 

επιπλέον επιτρέπουν πανοµοιότυπα frames να ανακατασκευάζονται ακόµα και αν 

προβλέπονται από διαφορετικά καρέ αναφοράς. Επίσης απαιτούν λιγότερα bits από τα 

I-frames.  

Τα SI frames χρησιµοποιούν χωρική (spatial) πρόβλεψη όπως και τα Ι-frames 

και µπορούν να συνδυαστούν µε τα SP frames.  

Τα SP-frames και SI-frames µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί για τα I-frames 

σε εφαρµογές όπως εναλλαγή bitstream (bitstream switching), ένωση (splicing), τυχαία 

πρόσβαση (random access) , προεπισκόπηση προς τα µπρος ή προς τα πίσω (fast 

forward/fast backward) και ανθεκτικότητα/ανάκτηση λαθών (error resilience/recovery). 

 

Εικόνα 3 Παράδειγµα εναλλαγής bitstream µε SP-frames 
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Εικόνα 4 Παράδειγµα χρήσης SI-frames για Error Recovery/Resiliency 

Με βάση τα πιο πάνω, υπάρχουν δυο είδη κωδικοποιήσεων. Η ενδοπλαισιακή 

κωδικοποίηση και η διαπλαισιακή. Στην ενδοπλαισιακή κωδικοποίηση το βίντεο 

sequence αποτελείται µόνο από Ι πλαίσια. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται περισσότερο 

εύρος ζώνης για µετάδοση του βίντεο αλλά από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει λάθος στη 

µετάδοση κάποιου πλαισίου, δεν θα επηρεαστούν τα άλλα πλαίσια. Στην ενδοπλαισιακή 

κωδικοποίηση χρησιµοποιείται αντιστάθµιση κίνησης για κωδικοποίηση των πλαισίων, 

έτσι το βίντεο αποτελείται και από Ρ και Β πλαίσια. Εδώ, το εύρος ζώνης που χρειάζεται 

είναι µικρότερο, αλλά τα λάθη της κωδικοποίησης στα πλαίσια αναφοράς µεταφέρονται 

στο πλαίσιο που θα προβλεφτεί.  

 2.3.4 Entropy Coding  

Το πρότυπο H.264/AVC προσδιορίζει αρκετές διαφορετικές µεθόδους για την 

κωδικοποίηση συµβόλων ώστε να µεταφερθούν ή να αποθηκευτούν στη ροή δεδοµένων. 

Αυτές οι µέθοδοι είναι οι ακόλουθες:  
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• Fixed length code: Ένα σύµβολο µετατρέπεται σε ένα δυαδικό κώδικα 

προσδιορισµένου µήκους (n bit).  

• Exponential-Golomb variable length code: Το σύµβολο αναπαρίσταται σαν µια 

κωδική λέξη Exp-Golomb µεταβλητού αριθµού bits (v bits). Γενικότερα, 

µικρότερου µήκους κωδικές λέξεις Exp-Golomb ανατίθενται σε σύµβολα που 

έχουν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης.  

• CAVLC: Context-Adaptive Variable Length Coding, µια ειδικά σχεδιασµένη 

µέθοδος κωδικοποίησης συντελεστών µετασχηµατισµού όπου διαφορετικά σετ  

κωδικών µεταβλητού µήκους επιλέγονται ανάλογα µε τα στατιστικά των 

πρόσφατα κωδικοποιηµένων συντελεστών, µε χρήση προσαρµογής 

συµφραζοµένων.  

• CABAC: Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding, µια µέθοδος αριθµητικής 

κωδικοποίησης δύο επιπέδων, παραπλήσια µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται 

στο VP8, όπου τα µοντέλα πιθανότητας ανανεώνονται µε βάση προηγούµενα 

στατιστικά κωδικοποίησης. 

 2.3.5 Intra Frame Prediction  

Είναι η µέθοδος όπου προσπαθούµε να προβλέψουµε το περιεχόµενο των µπλοκ 

στο τρέχον καρέ χωρίς να ανατρέξουµε σε άλλα καρέ. Χρησιµοποιεί ήδη 

κωδικοποιηµένα block στο τρέχον καρέ. Έχουµε 4 τρόπους ανάλυσης (modes) για 16x16 

µπλοκ φωτεινότητας, 9 τρόπους για 4x4 µπλοκ φωτεινότητας και 4 τρόπους για τα 

µπλοκ χρωµατικότητας. Το στάνταρ H.264 µοιάζει σηµαντικά µε το VP8, στο κοµµάτι 

αυτό, συγκεκριµένα, το H.264 προσφέρει µεγαλύτερη ποικιλία τρόπων κωδικοποίησης 

Intra Frame Prediction από το VP8.  
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Εικόνα 5 16x16 µπλοκ φωτεινότητας 

0 (vertical) ,  1 (horizontal) ,  2 (DC) , 3 (Plane). 

 

 

Εικόνα 6 4x4 µπλοκ φωτεινότητας  

0 (vertical), 1 (horizontal), 2 (DC), 3 (diag down/left), 4 (diag down/right) 

 

 

 

Εικόνα 7 5 (vertical/right), 6 (horizontal/down), 7 (vertical/left), 8 (horizontal/up) 
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Εικόνα 8 8x8 µπλοκ χρωµατικότητας 

0 (vertical), 1 (horizontal), 2 (DC), 4 (Plane 

 2.3.6  Inter Frame Prediction  

Υποστηρίζονται µπλοκ φωτεινότητας µεγέθους από 16x16 µέχρι 4x4 µε διάφορες 

επιλογές µεταξύ των 2. Έχουµε για κάθε µακροβλοκ 16x16 τις βασικές κατατµήσεις 

16x16, 8x16, 16x8, 8x8 µε κάθε υποπεριοχή να ονοµάζεται κατάτµηση µάκροµπλοκ 

(macroblock partition)  

 

Εικόνα 9 Βασικές κατατµήσεις µακροβλοκ 16x16 

 

και τις υπο-κατατµήσεις 8x8, 4x8, 8x4, 4x4 αν επιλεγεί ως βασική κατάτµηση η 

8x8. 
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Εικόνα 10 Υπο-κατατµήσεις για βασική κατάτµηση 8x8. 

Αυτή η µέθοδος κατάτµησης µάκροµπλοκ σε motion estimated - υπο-µπλοκ - 

µεταβλητού µεγέθους είναι γνωστή και ως tree structured motion compensation.  

Η ανάλυση για κάθε συνιστώσα χρωµατικότητας σε ένα µακροµπλοκ είναι η 

µισή της συνιστώσας φωτεινότητας. Κάθε µπλοκ χρωµατικότητας έχει κατατµήσεις 

όπως το µπλοκ φωτεινότητας µε την διαφορά ότι κάθε µια από αυτές έχουν την µισή 

ανάλυση οριζόντια και κάθετα. Για παράδειγµα µια κατάτµηση χρωµατικότητας 4x8 

αντιστοιχεί σε κατάτµηση φωτεινότητας 8x16. Επίσης η οριζόντια και κάθετη 

συνιστώσα κάθε διανύσµατος κίνησης µειώνεται στο µισό όταν εφαρµόζεται σε µπλοκ 

χρωµατικότητας.  

Για κάθε κατάτµηση ή υποµπλοκ απαιτείται ξεχωριστό διάνυσµα κίνησης 

(motion-vector). Επιλέγοντας ένα µεγάλο µέγεθος κατάτµησης συνεπάγεται λιγότερος 

αριθµός bits για την αποστολή των διανυσµάτων κίνησης και του τύπου των 

κατατµήσεων. Ωστόσο το περίσσευµα από την αντιστάθµιση κίνησης ίσως να περιέχει 

σηµαντικό ποσό ενέργειας σε περιοχές του καρέ µε υψηλή λεπτοµέρεια. Αντιθέτως, 

επιλέγοντας µικρό µέγεθος κατάτµησης συνεπάγεται περισσότερα bits για την αποστολή 

των διανυσµάτων κίνησης και του τύπου των κατατµήσεων πράγµα που ίσως είναι 

περιττό σε περιοχές του καρέ µε χαµηλή λεπτοµέρεια όπου το περίσσευµα από την 

αντιστάθµιση κίνησης ίσως να περιέχει αµελητέο ποσό ενέργειας. Μια βέλτιστη επιλογή 

κατατµήσεων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όπου οι πιο σκούρες περιοχές έχουν 

εντονότερη κίνηση. 
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Εικόνα 11 ∆ιαχωρισµός εικόνας σε µπλοκ 

 

Κάθε κατάτµηση σε ένα inter-coded µακροµπλοκ προβλέπεται από µια ισοµεγέθη 

περιοχή στην εικόνα αναφοράς. Η απόκλιση (motion vector) µεταξύ των δυο περιοχών 

έχει ανάλυση ¼-pixel για την συνιστώσα φωτεινότητας και ανάλυση 1/8-pixel για τις 

δύο συνιστώσες χρωµατικότητας. Αν η οριζόντια και κάθετη συνιστώσα του 

διανύσµατος κίνησης είναι ακέραιοι αριθµοί, τότε τα σχετικά δείγµατα στο καρέ 

αναφοράς είναι υπαρκτά pixel. Αν όµως µια ή και οι δυο συνιστώσες είναι δεκαδικοί 

αριθµοί, τότε τα σχετικά δείγµατα προβλέπονται - µέσω φίλτρου 6-tap separable για 

pixel φωτεινότητας ή µε δι-γραµµική παρεµβολή για pixel χρωµατικότητας - µεταξύ των 

παρακείµενων pixel στο καρέ αναφοράς. 
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Εικόνα 12 Πρόβλεψη για κλασµατική απόκλιση pixels 

 

Η αντιστάθµιση κίνησης υπό-πίξελ δίνει εµφανώς καλύτερη αποδοτικότητα 

συµπίεσης από την αντιστάθµιση κίνησης ακέραιου-pixel µε το κόστος όµως της 

πολυπλοκότητας υπολογισµού. 

 2.3.7 Quantization  

Η κβαντικοποίηση των συντελεστών του DC µετασχηµατισµού είναι εκθετική 

και έχουµε 52 επίπεδα κβαντικοποίησης. 

 

Εικόνα 13 Γράφηµα σχέσης τιµών συντελεστών κβαντικοποίησης και επιπέδων 

κβαντικοποίησης 
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 2.3.8 Loop Filter  

Εφαρµόζεται σε κάθε µάκροµπλοκ για να ελαττώσει την παραµόρφωση λόγω της 

επεξεργασίας του καρέ ανά µπλοκ. Το φίλτρο εφαρµόζεται µετά τον αντίστροφο 

µετασχηµατισµό στον κωδικοποιητή και πριν την επανασύνθεση και αποθήκευση του 

µάκροµπλοκ για µελλοντικές προβλέψεις και στον αποκωδικοποιητή πριν την 

επανασύνθεση και προβολή του µάκροµπλοκ. Το φίλτρο λειαίνει τα άκρα του 

µάκροµπλοκ βελτιώνοντας την οπτική απεικόνιση των αποκωδικοποιηµένων καρέ. Η 

φιλτραρισµένη εικόνα χρησιµοποιείται κατά την αντιστάθµιση κίνησης µελλοντικών 

καρέ, κάτι που επιδρά θετικά στην απόδοση συµπίεσης επειδή η φιλτραρισµένη εικόνα 

είναι πιο πιστή αναπαραγωγή του αρχικού καρέ.  

Το φίλτρο εφαρµόζεται σε οριζόντια η κατακόρυφα άκρα των 4×4 µπλοκ σε ένα 

µάκροµπλοκ εκτός από τα άκρα στα όρια του καρέ, µε την ακόλουθη σειρά : 

 

• Φιλτράρισµα 4 κάθετων ορίων της συνιστώσας φωτεινότητας µε τη σειρά a,b,c,d  

• Φιλτράρισµα 4 οριζοντίων ορίων της συνιστώσας φωτεινότητας µε τη σειρά 

e,f,g,h  

• Φιλτράρισµα 2 κάθετων ορίων κάθε συνιστώσας χρωµατικότητας (i,j)  

• Φιλτράρισµα 2 οριζοντίων ορίων κάθε συνιστώσας χρωµατικότητας (k,l)  
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Εικόνα 14 Εφαρµογή Loop Filter 

• Κάθε διαδικασία φιλτραρίσµατος επηρεάζει µέχρι 3 pixel το πολύ σε κάθε 

πλευρά του ορίου και η ένταση του φίλτρου εξαρτάται από την τρέχουσα 

παράµετρο QP του κβαντοποιητή, τους τύπους κωδικοποίησης των γειτονικών 

µπλοκ και την κλίση των δειγµάτων εικόνας κατά µήκος του ορίου. Η ισχύς του 

φίλτρου είναι µεγαλύτερη σε σηµεία όπου είναι πιθανότερο να έχουµε 

µεγαλύτερη παραµόρφωση λόγω blocking.  

 2.3.9 Προφίλ του H.264 

Το Η.264/AVC περιλαµβάνει τα παρακάτω σύνολα χαρακτηριστικών (profiles) 

σχεδιασµένα για συγκεκριµένες εφαρµογές: 

• • Baseline profile (BP): το πρωταρχικό προφίλ για εφαρµογές χαµηλού ρυθµού 

bit µε περιορισµένες υπολογιστικές δυνατότητες. Συνήθως το προφίλ αυτό 

χρησιµοποιείται σε εφαρµογές video-διάσκεψης (videoconferencing) και κινητές 

εφαρµογές (mobile application) 

• • Main profile (MP): το πιο συνηθισµένο προφίλ για εφαρµογές µετάδοσης και 

αποθήκευσης, το οποίο άρχισε να �χάνεται� όταν αναπτύχθηκε το High profile 

(HiP) • Extended profile (XP): το πιο συνηθισµένο προφίλ για συνεχή ροή video 

(video streaming), αφού περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν 

υψηλή συµπίεση, διόρθωση λαθών κ.α. 

• • High Profile (HiP): το πρωταρχικό προφίλ για εφαρµογές µετάδοσης και 

αποθήκευσης, ειδικά σε εφαρµογές υψηλής ανάλυσης (high definition 

applications) (για παράδειγµα αυτό το προφίλ χρησιµοποιείται στο HD DVD και 

στο Blu-ray) 

• • High 10 Profile (Hi10P): πηγαίνοντας ένα βήµα παραπέρα το HiP σε αυτό το 

προφίλ έχουµε 10 bits παραπάνω ανά δείγµα για µεγαλύτερη ακρίβεια της 

αποκωδικοποιηµένης εικόνας 
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• • High 4:2:2 Profile (Hi422P): αναπτύχθηκε πάνω στο Hi10P προσθέτοντας 

υποστήριξη για 4:2:2 χρωµατική δειγµατοληψία (4:2:2 chroma sampling) για 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν πεπλεγµένο video 

• • High 4:4:4 Predictive Profile (Hi444PP): αναπτύχθηκε πάνω στο Hi442P 

υποστηρίζοντας 4:4:4 χρωµατική δειγµατοληψία, 14 bits ανά δείγµα και επιπλέον 

αποδοτικότερη κωδικοποίηση των περιοχών της εικόνας και την κωδικοποίηση 

της εικόνας σαν τρία χρωµατικά επίπεδα 

 2.3.10 Intra Updating  

Για να αποφευχθεί η µεταφορά του λάθους στα επόµενα πλαίσια, περιοδικά 

εισάγονται intra-coded macroblocks ή πλαίσια. Η τυχαία εισαγωγή των intra macroblock 

ή η εισαγωγή Ι πλαισίων είναι από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους για να σταµατήσει η 

χρονική διάδοση των λαθών όταν δεν χρησιµοποιείται κανάλι ανατροφοδότησης. 

Παρόλα τα θετικά της πιο πάνω µεθόδου, η εισαγωγή Ι πλαισίων απαιτεί επιπλέον εύρος 

ζώνης 

 2.3.11 Rate Control  

Ένα αλγόριθµος για rate control προσαρµόζει δυναµικά τις παραµέτρους του 

κωδικοποιητή για να πετύχει ένα συγκεκριµένο bitrate. Για να γίνει αυτό δεσµεύει ένα 

αριθµό από bits για κάθε Group Of Pictures (GOP), για κάθε ξεχωριστή εικόνα, ή ακόµα 

για κάθε υπο-εικόνα σε ένα βίντεο.  

Η παράµετρος κβαντοποίησης (QP = Quantization Parameter) ρυθµίζει πόση 

χωρική λεπτοµέρεια θα αποθηκευτεί. Όσο πιο µικρή είναι, τόση περισσότερη 

λεπτοµέρεια διατηρείται, ενώ όσο µεγαλώνει χάνεται κάποια από αυτή την πληροφορία 

µε αποτέλεσµα να χαµηλώσει το bitrate και η ποιότητα. Με άλλα λόγια το bitrate µπορεί 

να ρυθµιστεί καθορίζοντας διαφορετικές τιµές στο QP. Για πιο χαµηλό bitrate 

χρησιµοποιούµε πιο µεγάλο QP, µε αποτέλεσµα να έχουµε χαµηλότερη ποιότητα βίντεο. 
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 2.4  Real-time Transport Protocol (RTP) 

Το πρωτόκολλο Real-time Transport Protocol  (RTP) ορίζει µια µορφή πακέτων 

για τη µεταφορά ήχου και βίντεο µέσω του IP δικτύων. Το RTP χρησιµοποιείται εκτενώς 

σε συστήµατα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για µεταφορά πολυµεσικών δεδοµένων, 

όπως η τηλεφωνία µέσω internet και οι βιντεοδιασκέψεις. 

Το RTP συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το RTCP. Ενώ το RTP 

µεταφέρει τις ροές των δεδοµένων, το RTCP χρησιµοποιείται για να παρακολουθεί και 

να καταγράφει στατιστικά στοιχεία της µετάδοσης, την ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) 

καθώς και των συγχρονισµό πολλαπλών ροών.  

Αναπτύχθηκε από το Audio–Video Transport Working Group του ΙΕTF και 

εµφανίστηκε πρώτη φορά το 1996 µε το RFC 1889 το οποίο καταργήθηκε από το RFC 

3550 το 2003 

Το RTP  σχεδιάστηκε για µεταφορά σε πραγµατικό χρόνο ροών δεδοµένων. Το 

πρωτόκολλο προσφέρει δυνατότητες διόρθωση jitter  καθώς και έλεγχο για µη στη 

σωστή σειρά δεδοµένων, τα οποία είναι συνηθισµένα προβλήµατα των IP δικτύων. RTP 

επιτρέπει µε την χρήση του IP multicast την µεταφορά ροών δεδοµένων σε πολλαπλούς 

αποδεκτές. Το RTP είναι το κύριο πρωτόκολλο για µεταφορά πολυµεσικής πληροφορίας 

µε την χρήση IP δικτύων  

Το RTP είναι σχεδιασµένο για µεταφορά ροών δεδοµένων ήχου και βίντεο σε 

πραγµατικό χρόνο, είτε από άκρο σε άκρο, είτε προς πολλαπλούς προορισµούς µέσω 

πολυεκποµπής (multicast). ∆εν παρέχει καµία εγγύηση για την επιτυχηµένη αποστολή 

των δεδοµένων, αλλά µε την αρίθµηση των πακέτων που χρησιµοποιεί µας επιτρέπει να 

γνωρίζουµε ποια πακέτα έχουν χαθεί. Είναι το πιο δηµοφιλές πρωτόκολλο στο internet 

όσον αφορά τα streaming πολυµέσα και χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ένα 

κατάλληλο profile . 

Οι εφαρµογές πολυµέσων απαιτούν έγκαιρη µεταφορά πακέτων, ενώ αντιθέτως 

µπορούν να ανεχθούν την απώλεια πακέτων µέχρι κάποιον βαθµό. Για παράδειγµα, η 

απώλεια ενός πακέτου σε µια εφαρµογή ήχου µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενός 
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κλάσµατος του δευτερολέπτου της ηχητικής πληροφορίας. Αυτή η απώλεια όµως µε τις 

τεχνικές που χρησιµοποιούνται µπορεί να µη γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το TCP δεν χρησιµοποιείται συνήθως από το RTP καθώς 

εισάγει καθυστέρηση λόγω της εγκαθίδρυσης των συνδέσεων και της διόρθωσης των 

λαθών. Έτσι οι περισσότερες υλοποιήσεις του RTP χρησιµοποιούν το πολύ πιο απλό 

UDP. 

 2.4.1 Συνεδρίες (Sessions) 

Μια συνεδρία RTP εγκαθιδρύεται για κάθε πολυµεσικη ροη. Μια συνεδρία 

αποτελείται από µια IP διεύθυνση και από δυο πόρτες µια θύρα για το RTP και µια για 

το RTCP. Οι πόρτες που συµφωνούνται µε την χρήση πρωτοκόλλων όπως το RTSP. 

Σύµφωνα µε το ορισµό του πρωτοκόλλου η πόρτα για το RTP πρέπει να είναι ζυγή και η 

πόρτα που χρησιµοποιείται από το RTCP πρέπει να είναι η επόµενη µονού αριθµού 

πόρτα 

 2.4.2 Profiles και payload formats 

Μία από τις βασικές σχεδιαστικές αρχές του RTP ήταν η ευρεία υποστήριξη µιας 

µεγάλης ποικιλίας πρωτοκόλλων κωδικοποιήσεις πολυµεσικης πληροφορίας και η 

παροχή ενός ευέλικτου µηχανισµού µε τον οποίο νέα πρωτόκολλα θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν το RTP χωρίς να είναι αναγκαία η περεταίρω τροποποίηση του.  

Για κάθε είδος εφαρµογής (audio, video) το RTP ορίζει ένα profile και ένα ή 

περισσότερα payload formats. To profile παρέχει ένα σύνολο από πληροφορίες που 

χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία των πεδίων στην κεφαλίδα του πακέτου RTP ενώ το 

payload format χρησιµοποιείται για την ερµηνεία του ωφέλιµου φορτίου του πακέτου 

που ακολουθεί την κεφαλίδα. 

Κάθε profile συνοδεύεται από διάφορα payload formats, κάθε ένα από τα οποία 

περιγράφει την µεταφορά ενός συγκεκριµένου τύπου πολυµεσικού αρχείου. Τα payload 

formats µπορούν να ορίσουν µια επιπρόσθετη κεφαλίδα που θα ακολουθεί την κύρια 

κεφαλίδα του πακέτου RTP. Μερικά από τα audio payload formats είναι: G.711, G.723, 
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G.726, G.729, GSM, MP3, DTMF κ.τ.λ. Μερικά από τα video payload formats είναι τα 

H.261, H.263, MPEG κ.τ.λ. 

 2.4.3 Η κεφαλίδα του πακέτου RTP 

 

Εικόνα 15 Μορφή Κεφαλίδος Πακέτου RTP. 

Η κεφαλίδα του πακέτου RTP έχει την µορφή που φαίνεται στο Σχ. 2.1. Το 

ελάχιστο µέγεθος της κεφαλίδας είναι 12 bytes. Μετά από αυτή µπορεί να υπάρχουν 

προαιρετικές επεκτάσεις και στο τέλος ακολουθεί το ωφέλιµο φορτίο του πακέτου που 

περιέχει τα δεδοµένα. Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των πεδίων της κεφαλίδας. 

• Ver. (2 bit): Υποδεικνύει την έκδοση του πρωτοκόλλου. 

• P (Padding, 1 bit): Χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει αν υπάρχουν πρόσθετα 

bytes στο τέλος του πακέτου. Αυτά τα bytes χρησιµοποιούνται για να γεµίζουν 

ένα block συγκεκριµένου µεγέθους. Το τελευταίο byte ορίζει πόσα είναι τα 

πρόσθετα byte που προστέθηκαν στο πακέτο. 

• X (Extension, 1 bit): Υποδηλώνει την ύπαρξη πρόσθετης κεφαλίδας επέκτασης 

ανάµεσα στην κύρια κεφαλίδα και στο ωφέλιµο φορτίο. 

• CC (CSRC Count, 4 bits): Περιέχει τον αριθµό των CSRC αναγνωριστικών 

(περιγράφονται παρακάτω) που ακολουθούν την κύρια κεφαλίδα. 

• Μ (Marker, 1 bit): Χρησιµοποιείται στο επίπεδο εφαρµογής και καθορίζεται από 

το profile που χρησιµοποιείται. Αν έχει την τιµή 1 τότε σηµαίνει πως τα 

δεδοµένα του πακέτου έχουν κάποια ξεχωριστή σηµασία για την εφαρµογή. 
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• PT (Payload Type, 7 bits): Υποδηλώνει την µορφή των δεδοµένων του ωφέλιµου 

φορτίου και καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα τα ερµηνεύσει η εφαρµογή. 

Αυτό καθορίζεται από το profile που χρησιµοποιείται. 

• Sequence Number (16 bits): To sequence number αυξάνεται κατά ένα για κάθε 

πακέτο RTP που στέλνεται και χρησιµοποιείται από τον παραλήπτη για να 

ανιχνεύει τα χαµένα πακέτα αλλά και για να τα τοποθετεί στην σωστή σειρά ώστε 

να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου. Το RTP δεν προβαίνει σε 

καµία ενέργεια όταν εντοπίσει απώλεια πακέτου αλλά αφήνεται στην εφαρµογή 

να αποφασίσει ποια θα είναι η ενέργεια που θα εκτελεστεί. Για παράδειγµα µια 

εφαρµογή video µπορεί να αναπαράγει το τελευταίο γνωστό frame στην θέση 

αυτού που δεν έφτασε. 

• Timestamp (32 bits): Χρησιµοποιείται ώστε ο δέκτης να µπορεί να αναπαράγει 

τα δείγµατα που έχουν ληφθεί σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και µε τον 

σωστό ρυθµό. Όταν υπάρχουν πολλές ροές δεδοµένων τα timestamps είναι 

ανεξάρτητα σε κάθε ροή και µπορεί να µην είναι κατάλληλα για τον συγχρονισµό 

των ροών. Ο συγχρονισµός των ροών π.χ. του ήχου και της εικόνας σε ένα video 

clip είναι αρµοδιότητα της εφαρµογής. 

• SSRC (Synchronization source identifier, 32 bits): Ορίζει µοναδικά την πηγή 

προέλευσης της ροής. 

• CSRC: Απαριθµεί τις συµβάλλουσες πηγές µιας ροής δεδοµένων που έχει 

παραχθεί από πολλαπλές πηγές. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. 

• Κεφαλίδα Επέκτασης: Τα πρώτα 32 bits περιέχουν ένα αναγνωριστικό για το 

profile και καθορίζουν το µήκος της επέκτασης. Είναι προαιρετική. Σε 

συνδυασµό µε το RTP, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συνήθως χρησιµοποιεί και 

άλλα πρωτόκολλα για την αρχικοποίηση και τον έλεγχο των συνεδριών 

(sessions). 

Ένας αποστολέας RTP είναι υπεύθυνος για σύλληψη δεδοµένων ήχου και video 

και για την µετατροπή τους σε frames χρησιµοποιώντας έναν κατάλληλο κωδικοποιητή. 
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Αυτά τα frames στη συνέχεια στέλνονται σαν RTP πακέτα. Ο αποστολέας µπορεί 

περιστασιακά να εκτελεί ενέργειες διόρθωσης λαθών και ελέγχου της συµφόρησης. Ο 

αποστολέας µπορεί να πραγµατοποιήσει αλλαγές στον ρυθµό της µετάδοσης ανάλογα µε 

τις αναφορές που λαµβάνει από το RTCP. 

O παραλήπτης RTP συλλέγει τα πακέτα από το δίκτυο, χειρίζεται τις όποιες 

απώλειες πακέτων, πραγµατοποιεί τον συγχρονισµό των ροών τις αποκωδικοποιεί και 

παρουσιάζει το πολυµεσικό περιεχόµενο στο χρήστη. 

 

 2.5  RTP Control Protocol (RTCP) 

To RTCP είναι αδελφό πρωτόκολλο µε το RTP. Παρέχει στατιστικά στοιχεία και 

πληροφορίες ελέγχου για µια ροή δεδοµένων RTP. Συνοδεύει το RTP στη µεταφορά 

αλλά το ίδιο δεν µεταφέρει δεδοµένα πολυµέσων. 

Η κύρια λειτουργία του είναι να παρέχει στον αποστολέα RTP ανατροφοδότηση 

σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) στέλνοντας στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν τη µεταφορά και τη λήψη των πακέτων RTP. Συγκεντρώνει δεδοµένα όπως ο 

αριθµός των πακέτων που έχουν µεταδοθεί, ο αριθµός των χαµένων πακέτων, το jitter 

και το round-trip delay. Μια εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά τα δεδοµένα για 

να µεταβάλλει τις παραµέτρους της σύνδεσης όπως ο ρυθµός µετάδοσης των πακέτων ή 

να χρησιµοποιήσει διαφορετικό codec. 

 2.5.1 Λειτουργίες του RTCP 

Το RTCP παρέχει τρεις βασικές λειτουργίες που πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε 

συνεδρία RTP: 

• Όπως είπαµε και παραπάνω η κύρια λειτουργία του είναι να συλλέγει 

στατιστικά στοιχεία πάνω σε παραµέτρους ποιότητας της σύνδεσης και να τα 

αποστέλλει στον αποστολέα των πολυµεσικών δεδοµένων και σε άλλους 
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συµµετέχοντες. Έτσι ο αποστολέας µπορεί να βελτιστοποιήσει τις 

παραµέτρους µετάδοσης. 

• Παρέχει αναγνωριστικά σε όλους τους συµµετέχοντες σε µια συνεδρία. Αν 

και ένα αναγνωριστικό πηγής (SSRC) µια ροής RTP πρέπει να είναι 

µοναδικό, το στιγµιαίο «δέσιµο» των SSRC αναγνωριστικών µε κάποιον 

συµµετέχοντα µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

• Οι αναφορές του RTCP στέλνονται από όλους τους συµµετέχοντες ακόµη και 

σε multicast που περιλαµβάνει χιλιάδες παραλήπτες. Αυτή η κίνηση των 

πακέτων αυξάνεται αναλογικά µε τον αριθµό των συµµετεχόντων. Έτσι , για 

να αποφευχθεί η συµφόρηση το πρωτόκολλο πρέπει να χειρίζεται το 

bandwidth της συνεδρίας. Αυτό γίνεται δυνατό µε τον δυναµικό έλεγχο της 

συχνότητας αποστολής των RTCP αναφορών. Το bandwidth που 

καταναλώνει το RTCP δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού 

bandwidth της συνεδρίας. 

 2.5.2 Τύποι µηνυµάτων RTCP 

To RTCP περιλαµβάνει διάφορους τύπους πακέτων όπως sender report, receiver 

report , source description και το bye. Επιπροσθέτως το πρωτόκολλα είναι επεκτάσιµο 

και επιτρέπει ειδικά πακέτα σχετικά µε την εφαρµογή. 

• Sender Report (SR): Το πακέτο SR στέλνεται περιοδικά από τους ενεργούς 

αποστολείς σε µια συνεδρία για να αναφέρει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε 

την µετάδοση και τη λήψη των πακέτων σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα. 

Περιέχει ένα απόλυτο timestamp που είναι ο αριθµός των δευτερολέπτων που 

έχουν περάσει από τα µεσάνυχτα της 1ης Ιανουάριου του 1900. Αυτό το 

timestamp επιτρέπει στον παραλήπτη να συγχρονίζει τα µηνύµατα RTP. Είναι 

πολύ σηµαντικό όταν µεταδίδονται ταυτόχρονα και ήχος και video επειδή οι 

ροές αυτές χρησιµοποιούν ανεξάρτητα σχετικά timestamps. 
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• Receiver Report (RR): Τα πακέτα RR στέλνονται από τους παθητικούς 

συµµετέχοντες, αυτούς δηλαδή που δεν στέλνουν RTP πακέτα. Η αναφορά 

ενηµερώνει τους RTP Senders για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

• Source Description (SDES): Ένα µήνυµα SDES χρησιµοποιείται για να 

στείλει τα αναγνωριστικά των συµµετεχόντων στους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. End of participation (BYE): Μια πηγή στέλνει ένα µήνυµα 

BYE για να κλείσει µια ροή δεδοµένων. Χρησιµοποιείται από έναν 

συµµετέχοντα για να ανακοινώσει ότι εγκαταλείπει την συνεδρία. 

 

 2.6  RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 

To RTSP είναι ένα πρωτόκολλο παρουσίασης πολυµέσων που βασίζεται στο 

µοντέλο client-server και επιτρέπει την ελεγχόµενη διανοµή ροών πολυµεσικών 

δεδοµένων µέσα από ΙΡ δίκτυα. 

Το RTSP είναι ένα πρωτόκολλο που λειτουργεί σε επίπεδο εφαρµογής και είναι 

σχεδιασµένο να συνεργάζεται µε πρωτόκολλα χαµηλότερου επιπέδου όπως το RTP και 

το RSVP ώστε να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες streaming µέσω του Internet. 

Παρέχει λειτουργικότητα αποµακρυσµένου ελέγχου πάνω στις ροές ήχου και video όπως 

pause, fast forward, reverse κ.τ.λ. που παραπέµπουν σε λειτουργίες ενός επιτραπέζιου 

player πολυµέσων. Ακόµη επιτρέπει την επιλογή του καναλιού µεταφοράς όπως το UDP 

και το ΤCP. 

 2.6.1 Λειτουργίες του RTSP 

Το RTSP εγκαθιδρύει και ελέγχει ροές ήχου και video ανάµεσα στους media 

servers και στους clients. Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες : 

• Ανάκτηση πολυµέσων από τον media server: Ο πελάτης µπορεί να ζητήσει 

µια περιγραφή παρουσίασης και να ζητήσει από τον server να εγκαθιδρύσει 

µια συνεδρία για να αποστείλει τα δεδοµένα. 
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• Πρόσκληση ενός media server σε µια συνεδρία: Ο media server µπορεί να 

προσκληθεί σε µια συνεδρία ώστε να αναπαράγει πολυµεσικό περιεχόµενο. 

• Προσθήκη media σε µια υπάρχουσα παρουσίαση: Ο Server ή ο client 

µπορούν να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλο για πρόσθετα πολυµεσικά 

δεδοµένα που είναι διαθέσιµα. 

• Ο στόχος του RTSP είναι να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες για streamed video 

και ήχο που παρέχει το HTTP για κείµενο και γραφικά. Κάθε παρουσίαση 

πολυµέσων αναγνωρίζεται από ένα RTSP URL. Οι λεπτοµέρειες της 

παρουσίασης και οι ιδιότητες των πολυµέσων ορίζονται σε ένα αρχείο 

περιγραφής που µπορεί να ανακτηθεί από τον client µέσω http ή mail. 
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 3 Υλοποίηση εφαρµογής P2P streaming 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας αναπτύχτηκε µια εφαρµογή, 

περισσότερο ως παράδειγµα παρά ως ολοκληρωµένη εφαρµογή. Για την ανάπτυξη αυτής 

της εφαρµογής χρειάστηκαν κάποια προγραµµατιστικά εργαλεία τα οποία και θα 

παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο. 

 3.1  Εγκατάσταση Android SDK 

To android SDK (software development kit) είναι ένα σύνολο από εργαλεία για 

την ανάπτυξη εφαρµογών android, στις τελευταίες του εκδόσεις µάλιστα είναι διαθέσιµο 

µαζί µε το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) Eclipse. Μετά το «κατέβασµα»  

και την αποσυµπιέση του εν λόγο εργαλείου από τον δικτυακό τόπο 

http://developer.android.com/sdk/index.html σε κάποιο φάκελο του συστήµατος µας 

είναι απαραίτητη η εκτέλεση του “sdk manager” 

 

Εικόνα 16 Android SDK Manager 
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ώστε  να εγκαταστήσουµε πρόσθετες βιβλιοθήκες, εργαλεία αποσφαλµατωσης, 

εργαλεία εικονικής εκτέλεσης, usb drivers για εκτέλεση σε πραγµατικές συσκευές,  

τεκµηρίωση καθώς και  ενηµερώσεις για τα ήδη εγκατεστηµένα στοιχεία της εφαρµογής.   

Για τη δοκιµή της εφαρµογής και για τον σχεδιασµό του περιβάλλοντος χρήστη 

καθώς και για οπτική της προσοµοίωση είναι απαραίτητος ένας προσοµοιωτής android 

(Android Virtual Device) 

 

Εικόνα 17 Android Virtual Device 

Με το Android Virtual Device µπορούµε να παραµετροποιησουµε ως προς το 

hardware µια εικονική συσκευή android και να δοκιµάσουµε την εφαρµογή µας τόσο ως 

προς την εµφάνιση όσο και ως προς την λειτουργικότητα . 

Επίσης το περιβάλλον ADT µας δίνει και το Graphical Layout Editor για την 

δηµιουργία της διεπαφης χρήστη µε εύκολο και παραστατικό τρόπο  



 
Αλέξανδρος Μπάλλος, 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P2P MULTIMEDIA STREAMING» 

 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

36 

 

Εικόνα 18 Graphical Layout Editor 

 

Όλα τα παραπάνω εργαλεία είναι λειτουργικά κοµµάτια του android SDK το 

οποίο παρέχεται δωρεάν από τον ιστοτοπο του http://developer.android.com µαζί µε 

πλήρη τεκµηρίωση και παραδείγµατα.  
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 3.2  Βιβλιοθήκη libstreaming 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη libsteaming, η 

οποία είναι µια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχτηκε κατά κύριο λόγο από τον 

Simon Guigui (aka fyhertz) και διανέµεται κάτω από την άδεια GPL. 

Η βιβλιοθήκη libsteaming είναι ένα API που επιτρέπει, µε µόνο λίγες γραµµές 

κώδικα, το stream της εικόνας και του ήχου της κάµερας µια συσκευής που τρέχει 

λειτουργικό σύστηµα android χρησιµοποιώντας RTP πάνω από το πρωτόκολλο UDP. 

Αναγκαίο είναι η συσκευή να έχει λειτουργικό Android 4.0 ή πιο σύγχρονο. 

Υποστηριζόµενες κωδικοποιήσεις περιλαµβάνουν H.264, H.263, AAC και AMR. 

Πλήρης τεκµηρίωση του API µπορεί να βρεθεί στον ιστοχώρο : 

http://majorkernelpanic.com/libstreaming/doc-v4 

Το λειτουργικό σύστηµα android αν και έχει h264 encoder από την έκδοση 4 και 

µετά δεν έχει ΑΡΙ που να το διαχειρίζεται έτσι η λύση είναι κωδικοποίηση µε την χρηση 

του  MediaRecorder API 

Το MediaRecorder API δεν ήταν προορισµένο για το εφαρµογές streaming ε 

αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να λαµβάνει κωδικοποιηµένα δεδοµένα από τα 

περιφερειακά ενός τηλεφώνου. Αυτό που χρειάζεται είναι να παραµετροποιηθεί το 

MediaRecorder instance να γράφει σε ένα LocalSocket αντί σε ένα συνηθισµένο αρχείο 

(δες MediaStream.java). Αυτή η παραλλαγή (hack) έχει κάποιους περιορισµούς: 

Ο συγχρονισµός οµιλίας και εικόνας µπορεί να είναι κατά προσέγγιση. 

Οι εσωτερικοί MediaRecorder buffers µπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο 

σηµαντικό τρεµούλιασµα. 

Είναι δύσκολο να πούµε σίγουρα το ποσό καλά αυτή η προσαρµογή µπορεί να 

δουλέψει σε ένα τηλέφωνο. ∆ουλεύει όµως αρκετά καλά στις περισσότερες συσκευές. 

Έτσι µόλις το video από την κάµερα  κωδικοποιηθεί θα πρέπει να µεταγραφεί σε 

µια ροη πακέτων RTP. Ο αλγόριθµος πακετοποίησης που πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

εξαρτάτε από τη φόρµα των δεδοµένων (H.264, H.263, AMR και AAC) όπως  

καθορίζονται στα παρακάτω RFC: 
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• RFC 3984 για το H.264: H264Packetizer.java  

• RFC 4629 για το H.263: H263Packetizer.java  

• RFC 3267 για το AMR: AMRNBPacketizer.java  

• RFC 3640 για το AAC: AACADTSPacketizer.java 

Στον πηγαίο κώδικα των αντιστοίχων class υπάρχει µια βασική υλοποίηση από τα 

παραπάνω RFC. 

 3.3  ∆οµή RTSPstream 

Η εφαρµογή Android που έχω δηµιουργήθηκε για της ανάγκες αυτής της 

εργασίας  είναι πολύ απλή και στερείται βασικών επιλογών όπως  start / stop της ροής 

βίντεο, ρυθµίσεις την ποιότητα του βίντεο, χρήση του φλας της κάµερας, εναλλαγή 

εµπρός και πίσω κάµερας κλπ. Η πρόθεσή µου ήταν να καταστεί όσο πιο απλό, έτσι 

ώστε κάθε αρχάριος µπορεί να το καταλαβαίνει. Άλλωστε ο σκοπός ήταν να δοκιµαστεί 

και να δηχθεί η χρήση τόσο των συσκευών Android όσο και χρήση της βιβλιοθήκης 

libstreaming. 

Έτσι ο παρακάτω κώδικας είναι ο κυρίως κώδικας της εφαρµογής, ο οποίος αφού 

ορίσει ένα απλό περιβάλλον εργασίας ορίζει την τιµή της πόρτας για τον RTSP Server. 

Κατόπιν ορίζει µερικές βασικές παραµέτρους  για την κωδικοποίηση του βίντεο και 

ξεκινά  το service RTSPserver. 
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Εικόνα 19 MainActivity Code 

Παρακάτω βλέπουµε το UML διάγραµµα των κυρίως κλάσεων και των 

αλληλεπιδράσεων τους. Παρατηρούµε ότι η κλάση MainActivity καλεί τις κλάσεις 

SessionBuilder, SurfaceView και RTSPserver 
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Εικόνα 20 MainActivity UML 
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Εικόνα 21 Class SessionBuilder 
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Εικόνα 22 Class Session 
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Εικόνα 23 Class ΜediaStream-MediaRecorder 
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 4 Επίλογος 

 4.1  Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Όπως αναφέρθηκε ήδη οι φορητές συσκευές αποτελούν ένα εργαλείο που δίνουν 

νέες δυνατότητες στους χρήστες, δυνατότητες που πριν µερικά χρόνια θα ήταν 

αδιανόητες. Η δυνατότητα σε µια φορητή συσκευή να µπορεί να αποστέλλει ζωντανά 

video  µε την χρήση πρωτοκόλλων ανοιχτών και διεθνώς κατοχυρωµένων καθώς και οι 

επέκταση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τόσο χωρικά όσο και δυνατότητες εύρους και 

ταχύτητας µετάδοσης δεδοµένων, ανοίγει δρόµους για εφαρµογές video conference και 

video broadcasting. Έτσι η χρήση συσκευών µικρού µεγέθους µικρού κόστους αλλά και 

φορητών για µετάδοση video γίνεται πραγµατικότητα. 

 4.2  Όρια και περιορισµοί της έρευνας 

Όπως παρατηρήσαµε από την χρήση της εφαρµογής υπάρχει µια καθυστέρηση 

(latency) από ένα έως και 3 δευτερόλεπτα στην µεταφορά του video η οποία οφείλεται 

πρωτίστως στον έµµεσο τρόπο που χρησιµοποιείται για την συµπίεση του video, την 

καθυστέρηση λόγο δικτυού κινητής τηλεφωνίας και πολλαπλών δροµολογήσεων αλλά 

και από το buffering που όλες οι εφαρµογές αναπαραγωγής video χρησιµοποιούν.   

 4.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Σε µελλοντική επέκταση της εφαρµογής θα ήταν να ελέγχει µε νέες εκδόσεις 

τόσο λειτουργικών android όσο και συσκευών µε περισσότερες δυνατότητες σε 

επεξεργαστική ισχύ. Επίσης θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια βιβλιοθήκη για απευθείας 

κωδικοποίηση του video και όχι µε τον άµεσο τρόπο του MediaRecorder 
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 5 Παράρτηµα  

Ενηµερώσεις Android 

Η πλατφόρµα του Android έχει υποστεί ένα σύνολο ενηµερώσεων από την 

αρχική του έκδοση. Κάθε ενηµέρωση διορθώνει προβλήµατα που υπήρχαν σε 

προηγούµενες ενηµερώσεις και προσθέτει καινούρια χαρακτηριστικά. Κάθε ενηµέρωση 

του λειτουργικού συστήµατος Android αναπτύσσεται κάτω από µία κωδικη ονοµασία 

που βασίζεται σε κάποιο επιδόρπιο. 

 

Έκδοση 1.0 Apple Pie (API level 1) 

Η έκδοση 1.0, η πρώτη εµπορική έκδοση της πλατφόρµας, εκδόθηκε στις 23 

Σεπτεµβρίου του 2008. Η πρώτη φορητή συσκευή που υποστήριζε την πλατφόρµα, ήταν 

το HTC Dream, η έκδοση 1.0 ενσωµάτωνε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• «Κατέβασµα» εφαρµογών και ενηµερώσεών τους από την εφαρµογή Android 

Market (online κατάστηµα για Android εφαρµογές). 

• Περιηγητής διαδικτύου µε δυνατότητα ζουµ για την προβολή HTML και 

XHTML σελίδων. 

• Υποστήριξη κάµερας. 

• Φάκελοι για την οµαδοποίησης των εικονιδίων των εφαρµογών. 

• Υποστήριξη πρωτοκόλλων POP3, IMAP4 και SMTP. 

• Συγχρονισµός του Gmail λογαριασµού µε την Gmail εφαρµογή. 

• Συγχρονισµός των επαφών του Google λογαριασµού µε τις επαφές της συσκευής. 

• Συγχρονισµός του Google Calendar µε την αντίστοιχη εφαρµογή ηµερολογίου. 

• Google Maps µε δυνατότητα παροχής οδηγιών µέσω GPS. 

• Αναζήτηση µέσω Google στο διαδίκτυο αλλά και στις επαφές, στο ηµερολόγιο, 

κλπ. 

• Υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων Google Talk. 
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• Υποστήριξη SMS και MMS. 

• Αναπαραγωγή πολυµέσων. 

• Ειδοποιήσεις στη µπάρα κατάστασης. 

• Φωνητική κλήση. 

• ∆υνατότητα χρήσης ταπετσαρίας, µιας εικόνας ως background στην αρχική 

σελίδα 

• Εφαρµογή αναπαραγωγής YouTube βίντεο. 

• Ξυπνητήρι, Αριθµοµηχανή, Κλήσεις, Αρχική οθόνη, Συλλογή φωτογραφιών και 

Ρυθµίσεις. 

• Υποστήριξη Wi-Fi και Bluetooth. 

 

Έκδοση 1.1 Banana Bread (API level 2) 

Στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, κυκλοφόρησε η έκδοση 1.1 για το κινητό HTC 

Dream. Η ενηµέρωση επιδιόρθωσε κάποια προβλήµατα (bugs), άλλαξε το API και 

πρόσθεσε ένα σύνολο χαρακτηριστικών: 

• ∆ιαθέσιµες κριτικές όταν ο χρήστης αναζητεί επιχειρήσεις στον χάρτη. 

• Μεγαλύτερος χρόνος απενεργοποίησης της οθόνης όταν πραγµατοποιείται κλήση 

από το µεγάφωνο και δυνατότητα απόκρυψης ή εµφάνισης του πληκτρολογίου 

κλήσης. 

• Υποστήριξη επισυναπτόµενων αρχείων στα µηνύµατα. 

• Προσθήκη του χαρακτηριστικού marquee στα στοιχεία που απαρτίζουν τη 

διάταξη της διεπαφής χρήστη. 

 

Έκδοση 1.5 Cupcake (API level 3) 

Στις 30 Απριλίου του 2009, εκδόθηκε η επίσηµη ενηµέρωση 1.5 βασισµένη στην 

έκδοση 2.6.27 του Linux. Προστέθηκαν πολλά νέα χαρακτηριστικά και αρκετές 

αναβαθµίσεις της διεπαφής χρήστη. 
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• Νέο εικονικό πληκτρολόγιο µε δυνατότητα πρόβλεψης κειµένου. 

• Υποστήριξη widgets – µικρά πλαίσια εφαρµογών που µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε άλλες εφαρµογές, όπως η Αρχική οθόνη. 

• Εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο αρχείων σε MPEG4 και 3GP µορφή. 

• Αυτόµατη σύζευξη µε ακουστικό Bluetooth. 

• ∆υνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης στον περιηγητή. 

• Προβολή εικόνων στις Αγαπηµένες επαφές. 

• Άµεση µετάβαση στα στοιχεία µίας επαφής από το ιστορικό κλήσεων. 

• Κινούµενες µεταβάσεις της οθόνης. 

• ∆υνατότητα αυτόµατης περιστροφής της οθόνης. 

• ∆υνατότητα «ανεβάσµατος» βίντεο στο YouTube. 

• ∆υνατότητα «ανεβάσµατος» εικόνας στο Picassa. 

 

Έκδοση 1.6 Donut (API level 4) 

Στις 15 Σεπτεµβρίου του 2009, εκδόθηκε η ενηµέρωση 1.6 βασισµένη στην 

έκδοση 2.6.29 του Linux. Στην έκδοση αυτή περιλαµβάνονταν: 

• Αναβαθµισµένη φωνητική αναζήτηση 

• Βελτιωµένη αναζήτηση και εφαρµογών στο Android Market. 

• Ολοκληρωµένη διεπαφή κάµερας, βιντεοκάµερας και έκθεσης φωτογραφιών και 

βίντεο. 

• ∆υνατότητα µαζικής διαγραφής φωτογραφιών. 

• Βελτιωµένη υποστήριξη τεχνολογιών όπως CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs, text-

to-speech engine. 

• Υποστήριξη για ανάλυση οθόνης WVGA. 

• Βελτιώσεις στις εφαρµογές της κάµερας και της αναζήτησης. 

• Νέο πλαίσιο εφαρµογών Gesture και νέο εργαλείο ανάπτυξης GestureBuilder. 
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Έκδοση 2.0 Eclair (API level 5) 

Στις 26 Οκτωβρίου του 2009, γίνεται διαθέσιµη η ενηµέρωση 2.0 Μεταξύ των 

αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν περιλαµβάνονταν: 

• Υποστήριξη του Microsoft Exchange. 

• Υποστήριξη Bluetooth 2.1. 

• Καλύτερη διαχείριση των δυνατοτήτων της κάµερας αναλογία λευκού-µαύρου, 

flash, ψηφιακό ζουµ. 

• Βελτιωµένο εικονικό πληκτρολόγιο. 

• Νέο γραφικό περιβάλλον του περιηγητή διαδικτύου και υποστήριξη HTML5. 

• Υποστήριξη περισσότερων αναλύσεων και µεγεθών της οθόνης. 

• Βελτιωµένη εφαρµογή Google Maps 3.1.2. 

• Κλάση MotionEvent για την αναγνώριση multi-touch ενεργειών. 

• Ζωντανά Wallpapers. 

Η έκδοση 2.0.1 εκδόθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου του 2009 ενώ η έκδοση 2.1 στις 12 

Ιανουαρίου του 2010. Και οι δύο αυτές εκδόσεις διόρθωναν µικροπροβλήµατα της 

έκδοσης 2.0. 

 

Έκδοση 2.2 Froyo (API level 8) 

Στις 20 Μαΐου 2010 εκδόθηκε η ενηµέρωση 2.2 και περιλάµβανε τις εξής 

αλλαγές: 

• Βελτιώσεις στην ταχύτητα του λειτουργικού, στη µνήµη και γενικά στην 

απόδοση του συστήµατος. 

• Επιπρόσθετες βελτιστοποιήσεις στην ταχύτητα των εφαρµογών εξαιτίας της 

υλοποίησης του JIT (Just In Time compilation). 

• Ενσωµάτωση της V8 JavaScript µηχανής του Chrome στην εφαρµογή του 

περιηγητή διαδικτύου. 

• Καλύτερη υποστήριξη του Microsoft Exchange. 
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• Βελτιωµένη εκκίνηση των εφαρµογών µε συντοµεύσεις για τις εφαρµογές του 

περιηγητή διαδικτύου και του τηλεφώνου. 

• Υποστήριξη USB. tethering 

• Προσθήκη επιλογής για την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε δεδοµένα πάνω 

σε ένα κινητό δίκτυο. 

• Αναβαθµισµένη εφαρµογή Market µε δυνατότητες οµαδικής και αυτόµατης 

ανανέωσης εφαρµογών. 

• Γρήγορη εναλλαγή µεταξύ πολλών γλωσσών πληκτρολογίου και των λεξικών 

τους. 

• Φωνητική κλήση και διαµοίραση αρχείων µέσω Bluetooth. 

• Υποστήριξη αριθµητικών και αλφαριθµητικών κωδικών. 

• Υποστήριξη πεδίου για ανέβασµα αρχείων στην εφαρµογή του περιηγητή 

διαδικτύου. 

• ∆υνατότητα αναπαραγωγής GIFs αρχείων από τον περιηγητή διαδικτύου. 

• ∆υνατότητα εγκατάστασης εφαρµογών στην επεκτάσιµη µνήµη. 

• Υποστήριξη Adobe Flash 10.1. 

Στις 18 Ιανουαρίου του 2011, κυκλοφορεί η έκδοση 2.2.1, στις 22 Ιανουαρίου 

2011, κυκλοφορεί η έκδοση 2.2.2 και τέλος στις 21 Νοεµβρίου του 2011, κυκλοφορεί η 

τελευταία αναβάθµιση του Froyo, η έκδοση 2.2.3 µε διάφορες αναβαθµίσεις βελτιώσεις 

και διορθώσεις της αρχικής έκδοσης. 
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Έκδοση 2.3 Gingerbread (API level 9) 

 

Στις 6 ∆εκεµβρίου του 2010, κάνει την εµφάνισή της η ενηµέρωση 2.3 που 

περιλαµβάνει τις εξής αλλαγές: 

• Ανανεωµένος σχεδιασµός του γραφικού περιβάλλοντος για πιο απλή και πιο 

γρήγορη πλοήγηση. 

• Υποστήριξη για πολύ µεγάλες οθόνες και πολύ µεγάλες αναλύσεις (WXGA και 

µεγαλύτερες). 

• Υποστήριξη για SIP VoIP κλήσεις. 

• Βελτιωµένο εικονικό πληκτρολόγιο µεγαλύτερης ακρίβειας και καλύτερης 

πρόβλεψης κειµένου. 

• Βελτιωµένη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης. 

• Υποστήριξη Near Field Communication (NFC). 

• Νέα εφέ ήχου όπως αντήχηση, εξίσωση, εξοµοίωση ακουστικού και µπάσο. 
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• Νέο Download Manager για εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο 

«κατεβάζει» ο χρήστης από κάποια εφαρµογή. 

• ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών καµερών. 

• Υποστήριξη WebM/VP8 αναπαραγωγή βίντεο και υποστήριξη της AAC 

κωδικοποίησης για αρχεία ήχου. 

• Βελτιωµένη διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας. 

• Αλλαγή συστήµατος αρχείων από YAFFS σε ext4. 

• Βελτιώσεις για στον ήχο και τα γραφικά για την ανάπτυξη παιχνιδιών. 

• Συνεχές και αυτόµατο garbage collection για βελτιωµένη απόδοση. 

 

Έκδοση 3.0 Honeycomb Gingerbread (API level 11) 

 

Στις 22 Φεβρουαρίου του 2011, κυκλοφορεί η ενηµέρωση 3.0 η οποία είναι η 

πρώτη έκδοση που απευθύνεται αποκλειστικά σε tablet φορητές συσκευές. Η πρώτη 

συσκευή που είχε την έκδοση 3.0 ήταν το tablet Motorola Xoom. Οι αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
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• Σχεδιασµός του γραφικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να είναι βέλτιστο για tablet 

συσκευές. 

• Προσθήκη Action Bar, για πρόσβαση σε επιλογές περιεχοµένου, πλοήγησης, 

widgets, κ.α. στο πάνω µέρος της οθόνης. 

• Προσθήκη System Bar, για γρήγορη πρόσβαση σε ειδοποιήσεις και εικονικά 

κουµπιά πλοήγησης στο κάτω µέρος της οθόνης. 

• Απλουστευµένο σύστηµα διαχείρισης πολλών διεργασιών. 

• Επανασχεδιασµένο πληκτρολόγιο, για γρήγορη, αποτελεσµατική και ακριβή 

πληκτρολόγηση σε µεγάλες οθόνες. 

• Επανασχεδιασµένη και πιο απλή διεπαφή για αντιγραφή/επικόλληση. 

• Υποστήριξη πολλαπλών καρτελών στον περιηγητή διαδικτύου που αντικαθιστά 

τα πολλά παράθυρα. 

• Άµεση πρόσβαση στην κάµερα και στις δυνατότητες που προσφέρει (φλας, ζουµ, 

κλπ). 

• ∆υνατότητα προβολής άλµπουµ και φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη. 

• Νέες διεπαφές για την καλύτερη οργάνωση των επαφών και των e-mails του 

χρήστη. 

• Υποστήριξη βίντεο συνοµιλίας µέσω Google Talk. 

• Επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration). 

• Υποστήριξη πολυπύρηνων επεξεργαστών. 

• ∆υνατότητα κρυπτογράφησης των δεδοµένων. 
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Έκδοση 4.0 Ice Cream Sandwich (API level 11) 

 

Η πρώτη έκδοσή της, 4.0.1, κυκλοφόρησε στις 19 Οκτώβρη του 2011 και 

απαριθµεί αρκετά νέα χαρακτηριστικά: 

• Εικονικά κουµπιά στο γραφικό περιβάλλον που αντικαθιστούν τα πραγµατικά 

κουµπιά. 

• ∆ιαχωρισµός των widgets σε νέα καρτέλα. 

• Εύκολη δηµιουργία φακέλων µέσω drag-and-drop µηχανισµού. 

• ∆υνατότητα πιο γρήγορης ή πιο αργής αναπαραγωγής των µηνυµάτων του 

τηλεφωνητή. 

• Ενσωµατωµένη λήψη screenshots. 

• Βελτιωµένη λειτουργία διόρθωσης σφαλµάτων στην πληκτρολόγηση. 

• Πρόσβαση στις εφαρµογές ακόµα και µε κλειδωµένη οθόνη. 
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• Βελτιωµένη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης. 

• Υποστήριξη φωνητικής υπαγόρευσης σε πραγµατικό χρόνο. 

• ∆υνατότητα ξεκλειδώµατος της συσκευής µέσω λογισµικού αναγνώρισης 

προσώπου. 

• Νέος περιηγητής διαδικτύου µε δυνατότητα υποστήριξης µέχρι και 16 καρτελών. 

• Νέα βελτιωµένη εφαρµογή χειρισµού της κάµερας µε δυνατότητα ζουµ ενώ 

πραγµατοποιεί εγγραφή. 

• ∆υνατότητα επεξεργασίας εικόνων. 

• Υποστήριξη WebP αρχείων εικόνας. 

• Επιτάχυνση υλικού στη διεπαφή χρήστη. 

• ∆υνατότητα εγγραφής βίντεο σε 1080p. 

 

Έκδοση 4.1 Jelly Bean (API level 11) 
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Εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου το 2012, βασισµένο πλέον στον πυρήνα Linux 3.0.31, 

κύριος στόχος της ενηµέρωσης αυτής ήταν η βελτίωση των λειτουργιών και απόδοσης 

της διεπαφής. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν: 

• Πιο ελαφρά διεπαφή. 

• Βελτιωµένη προσβασιµότητα. 

• Υποστήριξη γραφής από δεξιά προς αριστερά για την υποστήριξη περισσοτέρων 

γλωσσών. 

• ∆υνατότητα εγκατάσταση πληκτρολογίων τρίτων. 

• Επεκτάσιµες ειδοποιήσεις. 

• ∆υνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των ειδοποιήσεων εφαρµογής. 

• Αυτόµατη τακτοποίηση και αλλαγή µεγέθους των συντοµεύσεων και των widget 

ώστε να επιτραπεί η πρόσθεση νέων. 

• Μεταφορά Bluetooth δεδοµένων για το Android Beam. 

• Βελτιωµένη φωνητική αναζήτηση. 

• Βελτιωµένη εφαρµογή κάµερας. 

• Υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες από επαφές του Google+. 

• Πολυκάναλος ήχος και έξοδο ήχου από το USB. 

• Εφαρµογή Google Now φωνητικός βοηθός και αναζήτηση εφαρµογών. 

• Αντικατάσταση του περιηγητή µε τον περιηγητή Google Chrome. 

 

Ενηµέρωση 4.2 Jelly Bean (API level 17) 

Η Google ανακοίνωσε τη νέα αυτή έκδοση µέσω ανακοίνωσης στον τύπο, 

χρησιµοποιώντας το slogan "A new flavor of Jelly Bean". Η έκδοση βασίζεται σε Linux 

kernel 3.4.0 και πρωτοεµφανίστηκε στις συσκευές Google Nexus 4 και Nexus 10, στις 13 

Νοεµβρίου 2012. Κύρια νέα χαρακτηριστικά: 

• Βελτιώσεις στη Lock screen µε δυνατότητες για widget και απευθείας πρόσβαση 

στην κάµερα 
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• Γρήγορη πρόσβαση στις ενηµερώσεις 

• Προφύλαξη οθόνης "Daydream" µε παρουσίαση πληροφοριών 

• Πολλαπλούς λογαριασµούς χρηστών (σε ταµπλέτες) 

• Υποστήριξη ασύρµατης παρουσίασης 

• Βελτιώσεις προσβασιµότητας 

• Νέα εφαρµογή clock µε ενσωµατωµένο world clock, χρονόµετρο και µετρητή 

χρόνου 

• Όλες οι συσκευές χρησιµοποιούν την ίδια δοµή οθόνης ανεξάρτητα µεγέθους 

• Αναβάθµιση του συστήµατος ενηµέρωσης για πρόσβαση χωρίς άνοιγµα 

εφαρµογών 

• SELinux 

• Πάντα συνδεδεµένη δικτύωση VPN 

• Βελτιωµένη λειτουργικότητα επιβεβαίωσης SMS 

• Group Messaging 

• ∆ιόρθωση σφαλµάτων και γενική αναβάθµιση απόδοσης 

 

Ενηµέρωση 4.3 Jelly Bean (API level 18) 

Το slogan για τη νέα αυτή έκδοση ήταν "An even sweeter Jelly Bean" στις 24 

Ιουλίου 2013 κατά τη διάρκεια ειδικού event στο San Francisco µε την ονοµασία 

"Breakfast with Sundar Pichai". Οι περισσότερες συσκευές Nexus έλαβαν την 

ενηµέρωση εντός εβδοµάδας, αν και οι ταµπλέτες Nexus 7 2
ης

 γενιάς ήταν αυτές που 

επίσηµα κυκλοφόρησαν µε αυτή την έκδοση. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της έκδοσης 

ήταν: 

• Υποστήριξη Bluetooth low energy (BLE) 

• Υποστήριξη Bluetooth Remote Control Profile 1.3 

• Υποστήριξη OpenGL ES 3.0 για προηγµένα γραφικά στα παιχνίδια 

• Προστασία πρόσβασης για νέους χρήστες 
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• Βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος αρχείων 

• Αυτόµατη συµπλήρωση στην εφαρµογή πληκτρολόγησης τηλεφώνων 

• Βελτιώσεις στο Photo Sphere 

• Επανασχεδιασµός του περιβάλλοντος της κάµερας 

• Προσθήκη του "App Ops", ενός συστήµατος λεπτοµερούς καθορισµού των 

δικαιωµάτων πρόσβασης 

• Υποστήριξη ανάλυσης 4Κ 

• Πολλαπλές βελτιώσεις ασφαλείας, απόδοσης και διόρθωση σφαλµάτων 

 

Ενηµέρωση 4.4 KitKat (API level 19) 

Η Google ανακοίνωσε την έκδοση Android 4.4 KitKat στις 3 Σεπτεµβρίου 2013, 

µια έκδοση που αναµένονταν µε πολύ ενδιαφέρον κυρίως από ους bloggers, οι οποίοι της 

απέδιδαν την αρίθµηση 5.0 και την επωνυµία "Key Lime Pie". Η έκδοση 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε στο Google Nexus 5 στις 31 Οκτωβρίου 2013 και έχει 

βελτιστοποιηθεί ώστε να λειτουργεί σε µεγαλύτερη γκάµα συσκευών. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ενηµέρωσης είναι: 

• Ανανέωση του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης 

• Ανανέωση της εφαρµογής Clock 

• ∆υνατότητα στις εφαρµογές να ενεργοποιούνται στη navigation και στη status 

bar 

• ∆υνατότητα στις εφαρµογές να χρησιµοποιούν τον "immersive mode" ώστε να 

καλύπτουν navigation και status bar 

• Βελτιστοποιήσεις στην απόδοση συσκευών µε χαµηλά χαρακτη-ριστικά 

• ∆υνατότητα ασύρµατης εκτύπωσης 

• Προσοµοιωτής NFC για χρήση της συσκευής ως έξυπνη κάρτα 

• Αφαίρεση υποστήριξης µη εξουσιοδοτηµένων λογισµικών αναπαραγωγής Flash 

• Εκτεταµένη λειτουργικότητα για υπηρεσίες ενηµέρωσης 
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• Υποστήριξη Bluetooth Message Access Profile (MAP) 

• Βελτιώσεις στην κάµερα (auto focus, white balance, HDR+) 

• Αφαίρεση της εφαρµογής έλεγχου "App Ops" 
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