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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και κυρίως η βελτίωση των 

υποδοµών αυτού έχουν επιφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο τεράστιες µεταβολές 

στις µορφές επικοινωνίας οι οποίες έχουν καταστεί πλέον πιο άµεσες από 

ποτέ. Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η υλοποίηση 

αντικειµενοστρεφούς λογισµικού σε Java για την επικοινωνία µεταξύ πελατών 

εγκατεστηµένων σε αποµακρυσµένους υπολογιστές. Ο αρχικός σχεδιασµός 

προέβλεπε ότι η επικοινωνία θα επιτυγχάνονταν µε µετάδοση ήχου αλλά 

γρήγορα επεκτάθηκε εισάγοντας και την ταυτόχρονη µετάδοση κινούµενης 

εικόνας. Η εργασία περιλαµβάνει βιβλιογραφική µελέτη των υπαρχόντων 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας και µεταφοράς δεδοµένων media και ειδικότερα 

τύπου time-based media. Επίσης, εξετάστηκαν οι ενδεδειγµένες 

αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πελατών όπως client server, peer to peer κλπ 

ώστε να επιλεγεί εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της εφαρµογής. 

Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι διαθέσιµες βιβλιοθήκες (APIs) που επιτρέπουν 

σε προγράµµατα Java να χειριστούν δεδοµένα ήχου, βίντεο κλπ σε 

συνδυασµό µε εφαρµογές που διευκολύνουν τη συνδεσιµότητα στο 

διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό µελετήθηκαν και υπάρχουσες εφαρµογές µε 

σκοπό τον εντοπισµό τυχόν αδυναµιών αλλά και περιθωρίων βελτίωσης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η συγγραφή των κειµένων της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας 

αποτελεί µια ακόµα αιτία για περαιτέρω εµβάθυνση στα επιστηµονικά 

αντικείµενα που πραγµατεύεται και µια µοναδική ευκαιρία για την όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση του θέµατος από 

µέρους του συγγραφέα. 

Βασικός στόχος των κειµένων που ακολουθούν είναι να αποκαλύψουν 

όσο γίνεται περισσότερες πτυχές της προσπάθειας που κατεβλήθη, να 

αναπτύξουν βήµα βήµα και µε λογική σειρά τις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα και 

κατανοητά. Συνοπτικά, στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται µια αναφορά 

στις τεχνολογίες που επιτρέπουν τη διακίνηση media µε τη µορφή streaming, 

πιο διεξοδικά αναπτύσσεται το πρωτόκολλο RTP και ειδικά το Java Media 

Framework RTP API, ακολουθεί πλήρης περιγραφή της λειτουργίας της 

εφαρµογής MultiMeeting που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής, 

καταγράφονται τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν, προτείνονται πολλές 

και συγκεκριµένες βελτιώσεις και τελικά παρατίθενται µια σειρά από 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ολιγόµηνη τριβή του συγγραφέα µε 

τα αντικείµενα που πραγµατεύεται η εργασία. 

Τελειώνοντας, πρέπει να σηµειωθεί ότι κύρια επιδίωξη αποτέλεσε το 

συγγραφικό ύφος να παραπέµπει σε κάποιας µορφής tutorial ώστε 

µελλοντικοί αναγνώστες να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν εν µέρει ή 

ακόµα και εξ’ ολοκλήρου την εργασία χωρίς να κοπιάσουν στην κατανόηση 

των τεχνολογιών που έχουν χρησιµοποιηθεί. Να αποτελέσει δηλαδή έναν 

εύχρηστο οδηγό για την επίτευξη εφαρµογών teleconference µε χρήση 

γλώσσας προγραµµατισµού Java και διασύνδεση αποµακρυσµένων 

πελατών µέσω internet βασισµένη στην αρχιτεκτονική client server. Καλή 

ανάγνωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Media Streaming 

 

 

1.1 Ορισµός 

 

Media Streaming είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη σειριακή µεταφορά 

δεδοµένων κινούµενης εικόνας (video) και ήχου (audio) πάνω από ένα 

δίκτυο, µε τρόπο τέτοιο ώστε ο παραλήπτης να τα παρουσιάζει άµεσα µε την 

άφιξή τους χωρίς να περιµένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης 

δεδοµένων. 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή 

 

Οι προσπάθειες για απεικόνιση δεδοµένων media σε υπολογιστές ξεκίνησαν 

από τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης των υπολογιστών, στα µέσα του 20ου 

αιώνα. Για αρκετές δεκαετίες όµως η πρόοδος που παρουσιάστηκε ήταν 

ελάχιστη κυρίως λόγω του υψηλού κόστους που απαιτούσαν τέτοιες 

προσπάθειες και των περιορισµένων δυνατοτήτων του hardware της εποχής. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών και 

κυρίως των δικτύων ήταν καταιγιστικές. Συγκεκριµένα, αυξήθηκε το 

bandwidth των δικτύων ακόµα και στις οικιακές συνδέσεις, 

πολλαπλασιάστηκαν οι συνδέσεις στο διαδίκτυο (internet), άρχισε να γίνεται 

µόνιµη η χρήση συγκεκριµένων διαδικτυακών πρωτοκόλλων (TCP/IP, 

HTTP), αυξήθηκε η υπολογιστική ισχύς των υπολογιστών, αναπτύχθηκαν 

πολύ πιο ικανά λειτουργικά συστήµατα και εφαρµογές σχετικές µε το media 

streaming και τέλος, εµπορευµατοποιήθηκε το διαδίκτυο προσελκύοντας 

καθηµερινά εκατοµµύρια ανθρώπους. 
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Οι νέες προοπτικές που διαµορφώθηκαν επέτρεψαν στην υπηρεσία 

video streaming να γίνει προσιτή ακόµα και στον απλό καταναλωτή που 

επιθυµεί να λάβει άµεσα δεδοµένα εικόνας και ήχου στον οικιακό προσωπικό 

του υπολογιστή. Βέβαια, ο όγκος των πολυµεσικών δεδοµένων παραµένει 

µεγάλος ώστε το κόστος αποθήκευσης και µεταφοράς αυτών να καθίσταται 

υψηλό ακόµα και σήµερα. Γι’ αυτό συνηθίζεται τα δεδοµένα να 

αποθηκεύονται και να µεταφέρονται σε συµπιεσµένη µορφή. Σήµερα, η 

υπηρεσία media streaming προσφέρεται µε δύο τρόπους, on demand και 

live. Στην on demand υπηρεσία τα δεδοµένα είναι αποθηκευµένα σε κάποιον 

server για όσο διάστηµα απαιτείται και διατίθενται στο κάθε χρήστη ύστερα 

από δικό του αίτηµα (demand). Παράδειγµα η αίτηση για µετάδοση του video 

clip µιας µουσικής µπάντας από τον δικτυακό της χώρο. Στην live υπηρεσία 

τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα µόνο σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές που 

εξελίσσονται κάποια γεγονότα από τα οποία η εικόνα και ο ήχος 

αναµεταδίδονται ζωντανά (live). Παράδειγµα η ζωντανή µετάδοση ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα ή µιας τηλεοπτικής εκποµπής. Και η δύο υπηρεσίες 

αναπτύσσονται ραγδαία σε παγκόσµιο επίπεδο, εκµεταλλεύονται πλήρως τις 

ολοένα και πιο σύγχρονες διαδικτυακές υποδοµές και αναµένεται πολύ 

σύντοµα να αντικαταστήσουν το κλασσικότερο µέχρι σήµερα µέσο 

µετάδοσης εικόνας, την τηλεόραση. Ήδη, προσπάθειες όπως του YouTube 

[14] γνωρίζουν τεράστια παγκόσµια ανταπόκριση και τείνουν να καταστούν 

σηµεία αναφοράς για την ψυχαγωγία αλλά και την ενηµέρωση των χρηστών 

του διαδικτύου. 

 

1.3 Πρωτόκολλα real-time µεταφοράς δεδοµένων media 

 

Για την αποστολή πολυµεσικών δεδοµένων διαµέσου ενός δικτύου σε 

πραγµατικό χρόνο και την άµεση αναπαραγωγή αυτών από πλευράς 

παραλήπτη απαιτείται η χρήση εξειδικευµένου πρωτοκόλλου µεταφοράς. 

Τέτοια πρωτόκολλα σήµερα είναι το H.323, το Session Initiation Protocol 

(SIP) [1] [16] και το Real-time Transport Protocol (RTP) [2] [15]. To Java 



 11 

Media Framework χρησιµοποιεί το RTP πρωτόκολλο για να µεταφέρει 

δεδοµένα διαµέσου ενός δικτύου και παρακάτω αναλύεται εκτενώς. 

Ένα πρωτόκολλο που σχετίζεται µε τα πολυµεσικά δεδοµένα και αξίζει 

να αναφερθεί είναι το RTSP (Real-Time Streaming Protocol). Το 

πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει στις εφαρµογές να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

ελέγχου της αναπαραγωγής, δηλαδή προσφέρει δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης µεταξύ τελικού χρήστη και πηγής µετάδοσης δεδοµένων, 

και δε σχετίζεται σε καµία περίπτωση µε τη µεταφορά των πολυµεσικών 

δεδοµένων. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται µε επιθυµίες του 

αποµακρυσµένου χρήστη πάνω στην εξέλιξη της αναπαραγωγής όπως 

pause, play, µετακίνηση σε άλλο σηµείο κτλ. Συνήθως, οι RTSP servers, για 

την µετάδοση των δεδοµένων media χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο RTP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Real-time Transport Protocol  (RTP) 

 

 

2.1 Βασικά στοιχεία για το RTP 

 

Το RTP είναι ένα δηµοφιλές πρότυπο για τη µεταφορά δεδοµένων εικόνας 

ή/και ήχου σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ τελικών συστηµάτων πάνω σε ένα 

δίκτυο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταφορά κοινών αλλά και πιο 

εξειδικευµένων µορφών ήχου και βίντεο. Είναι προϊόν επιστηµονικής έρευνας 

της οµάδος εργασίας Audio Video Transport (AVT) [3] που δηµιουργήθηκε 

στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας Internet Engineering Task Force (IETF) 

[17] µε σκοπό τον καθορισµό ενός πρωτοκόλλου για real-time µεταφορά 

δεδοµένων audio και video, πάνω από unicast ή multicast UDP/IP. 

Επικεφαλής στη συγκεκριµένη οµάδα εργασίας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής 

Henning Schulzrinne [4] από το πανεπιστήµιο Columbia των ΗΠΑ. 

Κατά κανόνα το πρωτόκολλο τρέχει πάνω από το UDP. Η εφαρµογή 

που τρέχει στην πλευρά του αποστολέα δηµιουργεί ένα πακέτο RTP στο 

οποίο έχει συµπεριλάβει τα προς µετάδοση δεδοµένα και πληροφορίες 

απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια 

προσαρτεί αυτό το πακέτο σε ένα ευρύτερο πακέτο του UDP και τέλος, ότι 

έχει προκύψει, το παραδίδει στο IP απ’ όπου και διοχετεύεται στο δίκτυο µε 

κατεύθυνση τον παραλήπτη. Η εφαρµογή στη πλευρά του παραλήπτη εξάγει 

το πακέτο του RTP από αυτό του UDP και κατόπιν περνά τα πολυµεσικά 

δεδοµένα στην εφαρµογή αναπαραγωγής. 

Το RTP συνεργάζεται εξίσου αποτελεσµατικά µε υπηρεσίες µετάδοσης 

δεδοµένων τύπου unicast (µονοεκποµπή) αλλά και υπηρεσίες τύπου 

multicast (πολυεκποµπή). Σε κάθε unicast µετάδοση δεδοµένων ένα 

ξεχωριστό αντίγραφο των δεδοµένων στέλνεται από τον αποστολέα προς τον 
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κάθε παραλήπτη. ∆ηλαδή, αν ο αποστολέας έχει να στείλει τα δεδοµένα σε n 

παραλήπτες τότε πρέπει να δηµιουργηθούν n αντίγραφα των δεδοµένων, ένα 

για κάθε unicast µετάδοση. Σε κάθε multicast µετάδοση δεδοµένων ο 

αποστολέας εκπέµπει τα δεδοµένα µόνο µια φορά και µετά είναι υπεύθυνο το 

δίκτυο να διοχετεύσει τα δεδοµένα σε πολλαπλούς παραλήπτες. 

Το RTP επιτρέπει στις εφαρµογές να αναγνωρίσουν τον τύπο των 

δεδοµένων που µεταφέρονται, να εξακριβώσουν µε ποια σειρά τα δεδοµένα 

πρέπει να αναπαραχθούν, και να συγχρονίσουν την αναπαραγωγή 

δεδοµένων που προέρχονται από το ίδιο τερµατικό σύστηµα αλλά από 

διαφορετική πηγή. 

Το RTP δεν εγγυάται ότι τα δεδοµένα που µεταδίδονται από ένα 

τερµατικό σύστηµα θα παραδοθούν στον παραλήπτη έγκαιρα και στη σειρά 

µε την οποία µεταδόθηκαν. Στη πραγµατικότητα, δεν εγγυάται καθόλου την 

παράδοση των δεδοµένων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η προσάρτηση πακέτων 

RTP µέσα σε αυτά του UDP γίνεται αντιληπτή µόνο στα τελικά συστήµατα 

που παραλαµβάνουν τα δεδοµένα. 

 

2.2 Αρχιτεκτονική του RTP 

 

Κάθε φορά που εφαρµογές σε δύο τερµατικά συστήµατα επικοινωνούν µέσω 

δικτύου βάση του πρωτοκόλλου RTP δηµιουργείται µια RTP σύνοδος (RTP 

Session). Σε κάθε τερµατικό σύστηµα η σύνοδος ορίζεται από µια διεύθυνση 

δικτύου (IP address) και δύο θύρες (ports). Η µία θύρα χρησιµοποιείται για τη 

µεταφορά δεδοµένων και η άλλη για την ανταλλαγή δεδοµένων ελέγχου από 

το συνοδευτικό πρωτόκολλο του RTP, το RTCP (RTP Control Protocol). Στο 

Java Media Framework η δέσµευση της θύρας του RTCP γίνεται αυτόµατα 

µαζί µε τη δέσµευση της θύρας για το RTP. Η θύρα του RTCP έχει τιµή την 

τιµή της RTP θύρας +1. 

Κάθε τερµατικό σύστηµα που συµµετέχει σε µια RTP σύνοδο είτε 

ενεργά, στέλνοντας δεδοµένα, είτε παθητικά, λαµβάνοντας δεδοµένα, 

ονοµάζεται participant (συµµέτοχος). 
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Για κάθε ένα ρεύµα δεδοµένων (data stream) που µεταδίδεται από 

σύστηµα σε σύστηµα απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστής συνόδου. Για 

παράδειγµα, αν γίνεται µια τηλεδιάσκεψη µε εικόνα και ήχο µεταξύ δύο 

συστηµάτων απαιτούνται συνολικά τέσσερις σύνοδοι RTP, δηλαδή από δύο 

σύνοδοι για την εικόνα και τον ήχο του κάθε participant, σύνολο τέσσερις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1 – Επίπεδο λειτουργίας πρωτοκόλλου RTP 

 

2.3 Πακέτα δεδοµένων του RTP 

 

Κάθε πακέτο του πρωτοκόλλου RTP περιέχει δύο µέρη, µια δοµηµένη 

κεφαλίδα και τα βασικά δεδοµένα εικόνας ή ήχου. Η κεφαλίδα του RTP 

πακέτου δεδοµένων περιέχει τα εξής πεδία: 

 

• RTP version (V): 2 bits. Ένδειξη της έκδοσης του πρωτοκόλλου. 

• Padding (P): 1bit. Σηµατοδοτεί αν στο τέλος του πακέτου υπάρχουν 

δεδοµένα τα οποία δεν είναι µέρος των δεδοµένων εικόνας ή ήχου. Το 

πλήθος των padding bytes (αν υπάρχουν) δηλώνεται στο τελευταίο byte 

του πακέτου. Το padding χρησιµοποιείται συνήθως από αλγόριθµους 

κρυπτογράφησης. 

• Extension (X): 1 bit. Σηµατοδοτεί την ύπαρξη µιας επιπλέον κεφαλίδας 

που ακολουθεί την βασική. Περιέχει επιπλέον πληροφορίες. 

• CSRC Count (CC): 4 bits. Ένδειξη του πλήθους των CSRC 

αναγνωριστικών που ακολουθούν τη βασική κεφαλίδα. 
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• Marker (M): 1 bit. Το bit αυτό καθορίζεται από το προφίλ των 

δεδοµένων. 

• Payload Type (PT): 7 bits. Πεδίο τύπου περιεχοµένου.  Για ένα stream 

δεδοµένων ήχου το πεδίο Payload Type υποδεικνύει τον τύπο της 

κωδικοποίησης ήχου. Για ένα stream δεδοµένων βίντεο το πεδίο 

υποδεικνύει τον τύπο της κωδικοποίησης βίντεο. Η κωδικοποίηση των 

δεδοµένων από µέρους του αποστολέα µπορεί να αλλάξει δυναµικά 

κατά την διάρκεια µιας συνόδου και ο παραλήπτης ενηµερώνεται για 

αυτήν την αλλαγή µέσω του πεδίου τύπου περιεχοµένου. 

• Sequence Number: 16 bits. Ένας µοναδικός αριθµός που υποδεικνύει 

τη θέση του συγκεκριµένου πακέτου στην ακολουθία των πακέτων. Ο 

αριθµός πακέτου αυξάνει κατά ένα για κάθε πακέτο που στέλνεται από 

τον αποστολέα. ∆ίνει την δυνατότητα στον παραλήπτη να εντοπίσει 

απώλειες πακέτων και να τοποθετήσει τα προσλαµβάνοντα πακέτα στη 

σωστή σειρά. 

• Timestamp: 32 bits. Αποτυπώνει τη χρονική στιγµή της δειγµατοληψίας 

του πρώτου byte σε αυτό το πακέτο RTP. Πρόκειται για την 

«χρονοσφραγίδα» του πακέτου που ορίζεται φυσικά στην πλευρά του 

αποστολέα. Πολλά διαδοχικά πακέτα που το καθένα θα έχει τον δικό 

του µοναδικό sequence number είναι λογικό να έχουν την ίδια τιµή 

χρονοσφραγίδας αν έχουν δηµιουργηθεί την ίδια χρονική στιγµή, όπως 

αυτή έχει αρχικά οριστεί κατά την δειγµατοληψία στον αποστολέα, και 

αποτελούν µέρος του ίδιου frame. Το χρονόµετρο που παράγει τη 

χρονοσφραγίδα αυξάνεται κατά ένα για κάθε περίοδο δειγµατοληψίας. 

∆ηλαδή για συχνότητα δειγµατοληψίας 8kHz η αύξηση της τιµής του 

χρονοµέτρου συµβαίνει κάθε 0.125 δευτερόλεπτα. 

• SSRC: 32 bits. Καθορίζει τη πηγή συγχρονισµού. Κάθε ρεύµα 

δεδοµένων σε µια σύνοδο επικοινωνίας RTP έχει διαφορετικό 

προσδιοριστικό SSRC. Αν το πεδίο CSRC Count είναι µηδέν η πηγή 

των δεδοµένων είναι και η πηγή συγχρονισµού. Σε αυτή τη περίπτωση 

η τιµή του πεδίου SSRC δεν είναι η διεύθυνση IP του αποστολέα αλλά 

ένας τυχαίος αριθµός. Αν το πεδίο CSRC Count είναι διάφορο του 
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µηδενός, το SSRC καθορίζει το µείκτη. Μείκτης είναι ένα ενδιάµεσο 

σύστηµα το οποίο δέχεται RTP πακέτα από µια ή περισσότερες πηγές 

και τα προωθεί στην εφαρµογή για αναπαραγωγή. Σε περίπτωση 

πολλαπλών πηγών εισόδου ο µείκτης παράγει το δικό του χρονισµό για 

τον έλεγχο της σωστής λήψης και αναπαραγωγής δεδοµένων. 

• CSRC: 32 bits. Υποδεικνύει τις συνεισφέρουσες πηγές για την 

παραγωγή των δεδοµένων. Το πλήθος των συνεισφερόντων πηγών 

ορίζεται στο πεδίο CSRC Count. Μπορεί να υπάρχουν ως και 16 

συνεισφέρουσες πηγές. Αν υπάρχουν πολλαπλές πηγές τα δεδοµένα 

προκύπτουν από ανάµειξη των δεδοµένων αυτών των πηγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2 – Κεφαλίδα πακέτου δεδοµένων πρωτοκόλλου RTP 

 

2.4 RTP Control Protocol (RTCP) 

 

Σε µια RTP σύνοδο εκτός από τα πακέτα δεδοµένων αποστέλλονται 

παράλληλα και µε περιοδικό τρόπο πακέτα ελέγχου. Αυτά τα πακέτα ελέγχου 

είναι ευθύνη του πρωτοκόλλου RTCP, που όπως προαναφέρθηκε, δεσµεύει 

ξεχωριστή θύρα και συγκεκριµένα την αµέσως επόµενη από αυτή που 

δεσµεύει το RTP. Πακέτα ελέγχου αποστέλλουν ακόµα και οι συµµετέχοντες 

στη σύνοδο που απλώς λαµβάνουν δεδοµένα προς αναπαραγωγή. Τα RTCP 

πακέτα περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται µε την ποιότητα της 

υπηρεσίας όπως η καθυστέρηση και η απώλεια πακέτων, πληροφορίες 

σχετικά µε την πηγή των δεδοµένων και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα 
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δεδοµένα που έχουν ήδη αποσταλεί. Οι πληροφορίες που µεταφέρονται από 

τα RTCP πακέτα διαχειρίζονται από την κάθε εφαρµογή µε τον τρόπο που 

επιθυµεί ο δηµιουργός της. Το πρωτόκολλο RTCP είναι ουσιαστικά ένας 

µηχανισµός ανατροφοδότησης χρήσιµων πληροφοριών προς όλους τους 

συµµετέχοντες τον οποίο παρέχει το RTP. Υπάρχουν πέντε τύποι RTCP 

πακέτων, ανάλογα µε την πληροφορία που µεταφέρουν: 

 

• Sender Report 

• Receiver Report 

• Source Description 

• Bye 

• Application-specific 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

Java Media Framework RTP API 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Χρησιµοποιώντας το RTP API που ενσωµατώνει η JMF µπορεί κανείς να 

µεταφέρει δεδοµένα audio και video µε τη µορφή streams πάνω σε κάθε 

δίκτυο. Τα δεδοµένα µπορεί να είναι αποθηκευµένα τοπικά σε κάποιο 

σύστηµα µε τη µορφή αρχείου ή να είναι προϊόν άµεσης σύλληψης από 

σχετική συσκευή (capture device), π.χ. µικρόφωνο ή κάµερα. Τα προς 

µετάδοση δεδοµένα µπορούν επίσης να αναπαράγονται τοπικά ή και να 

αποθηκεύονται σε αρχείο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1 – Σύλληψη, επεξεργασία και µετάδοση δεδοµένων media 

 

Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

αποτελεί µια εφαρµογή audio/video conferencing που, σε γενικές γραµµές, 

συλλαµβάνει ζωντανά δεδοµένα ήχου και εικόνας µε τη χρήση κατάλληλων 

συσκευών και τα προωθεί στο δίκτυο, προς συγκεκριµένο τελικό σύστηµα 

κάθε φορά, άµεσα, χωρίς να παρεµβάλλεται κάποιος server, 

χρησιµοποιώντας ξεχωριστή RTP σύνοδο για κάθε τύπο δεδοµένων. Η 

σύνδεση µεταξύ τερµατικών συστηµάτων είναι τύπου unicast και το κάθε 

τερµατικό σύστηµα µπορεί να υλοποιεί πολλές παράλληλες συνδέσεις 

ταυτόχρονα. Οι κλάσεις που υλοποιούν την RTP σύνοδο στην εφαρµογή 
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MultiMeeting και διαχειρίζονται την σύλληψη και µεταφορά δεδοµένων 

εικόνας και ήχου είναι οι AVTransmit2 και AVReceive2 και αναλύονται 

εκτενώς παρακάτω. 

Επιπλέον, το JMF RTP API επιτρέπει την άµεση αναπαραγωγή των 

εισερχόµενων streams ή και την αποθήκευσή τους τοπικά σε κάποιο αρχείο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2 – Παραλαβή, επεξεργασία, αναπαραγωγή και αποθήκευση media 

 

3.2 Αρχιτεκτονική του JMF RTP 

 

Το JMF RTP API είναι σχεδιασµένο ώστε να συνεργάζεται άψογα µε τις 

δυνατότητες σύλληψης, αναπαραγωγής και επεξεργασίας πολυµεσικών 

δεδοµένων που παρέχει η JMF. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται players 

και processors για την αναπαραγωγή και το χειρισµό των data sources που 

προκύπτουν είτε τοπικά από capture devices είτε εισέρχονται από το δίκτυο 

µε τη µορφή RTP media streams, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε κάθε άλλο 

αρχείο πολυµεσικών δεδοµένων που µεταχειρίζεται η JMF. Επίσης, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν data sinks ώστε να αποθηκεύονται τα δεδοµένα τοπικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3 – Συνεργασία εφαρµογών Java µε το JMF API 
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3.3 RTP Manager 

 

Στο JMF, ο RTP Manager χρησιµοποιείται για τη εύρυθµη διαχείριση µιας 

RTP συνόδου. Ο RTP Manager παρακολουθεί διαρκώς τα streams 

δεδοµένων που µεταδίδονται και τους συµµετέχοντες στη σύνοδο, όπως 

αυτοί φαίνονται από τον τοπικό συµµετέχων. Με άλλα λόγια, ο RTP Manager 

λειτουργεί ως µια τοπική αντιπροσώπευση µιας κατανεµηµένης οντότητας η 

οποία είναι η RTP σύνοδος. Επιπροσθέτως, ο RTP Manager διαχειρίζεται το 

κανάλι του RTCP πρωτοκόλλου που λειτουργεί παράλληλα µε την RTP 

σύνοδο. Στο RTP Manager Interface του JMF ορίζονται µέθοδοι που 

επιτρέπουν σε µια εφαρµογή να αρχικοποιεί και να εκκινεί τη συµµετοχή ενός 

συστήµατος σε µια RTP σύνοδο, να προσθέτει ή αφαιρεί στόχους προς 

αποστολή των media δεδοµένων που παράγονται στο τοπικό σύστηµα, να 

προσθέτει ή αφαιρεί αποµακρυσµένες πηγές media δεδοµένων για λήψη 

µέσω δικτύου και αναπαραγωγή ή αποθήκευση στο τοπικό σύστηµα και 

φυσικά να κλείνει τη σύνοδο. 

 

3.3.1.RTP Events 

Τα διάφορα events που σχετίζονται µε το JMF RTP API ορίζονται στο 

javax.media.rtp.event. Αυτά τα events χρησιµοποιούνται για να δίνονται 

αναφορές που σχετίζονται µε την κατάσταση της RTP συνόδου και των 

streams. Για να λάβει µια εφαρµογή ειδοποιήσεις των RTP events πρέπει να 

θέσει σε ισχύ τους κατάλληλους RTP listeners και να τους καταχωρήσει στον 

RTP Manager που διαχειρίζεται τη σύνοδο. Οι listeners είναι τέσσερις: 

 

• SessionListener: ειδοποιήσεις για αλλαγές στην κατάσταση της συνόδου 

• SendStreamListener: ειδοποιήσεις για αλλαγές στην κατάσταση ενός RTP 

stream που µεταδίδεται 

• ReceiveStreamListener: ειδοποιήσεις για αλλαγές στην κατάσταση ενός 

εισερχόµενου RTP stream 

• RemoteListener: ειδοποιήσεις για events ή εισερχόµενα RTP control 

messages από κάποιον αποµακρυσµένο participant. 
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3.3.2.RTP Data 

Τα stream δεδοµένων εντός µιας συνόδου RTP παρουσιάζονται ως 

RTPStream objects. Υπάρχουν δύο είδη RTPStream object: ReceiveStream 

και SendStream ανάλογα αν πρόκειται για δεδοµένα που λαµβάνονται ή 

αποστέλλονται. Κάθε RTP stream έχει ένα buffer data source µε το οποίο 

συσχετίζεται. Για τα ReceiveStreams αυτό το data source είναι πάντα ένα 

PushBufferDataSource. 

Κάθε φορά που ο RTP Manager ανιχνεύει την άφιξη νέων streams 

δεδοµένων από κάποιον αποµακρυσµένο συµµετέχοντα αυτοµάτως 

δηµιουργεί ένα νέο receive stream. Από την άλλη, η δηµιουργία ενός νέου 

send stream γίνεται µε κλήση της µεθόδου createSendStream του RTP 

Manager. 

 

3.3.3.RTP Data Formats 

Το Java Media Framework υποστηρίζει συγκεκριµένα format για επεξεργασία 

και αναπαραγωγή video και audio δεδοµένων. Για video δεδοµένα είναι τα: 

α) jpeg 

β) h261 

γ) h263 

 

ενώ για audio δεδοµένα είναι τα: 

 α) g711 ulaw 

 β) dvi 

 γ) g723 

 δ) gsm 

 

Στα υποστηριζόµενα audio formats τα τελευταία χρόνια προστέθηκε 

και το ευρέως διαδεδοµένο mp3. 

 

3.3.4.Data Reception 

Ένας Player διαχειρίζεται την αναπαράσταση κάθε εισερχόµενου RTP 

stream. Για την λήψη και παρουσίαση ενός µεµονωµένου stream µιας RTP 
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συνόδου χρησιµοποιούµε έναν MediaLocator ο οποίος οδηγεί τη σύνοδο να 

δηµιουργήσει έναν Player. Ο Player δηµιουργείται και συνδέεται στο ένα και 

µοναδικό stream της συνόδου. 

Αν υπάρχουν πολλά stream στη σύνοδο τα οποία πρέπει να 

αναπαραχθούν χρησιµοποιούµε έναν RTP Manager. Με αυτό τον τρόπο 

λαµβάνουµε ειδοποιήσεις (µε χρήση των listeners) κάθε φορά που έναν 

καινούργιο stream δεδοµένων προστίθεται στη σύνοδο έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί ο αντίστοιχος Player. Με τη χρήση RTP Manager γίνεται 

δυνατή η άµεση παρακολούθηση και ο έλεγχος της συνόδου. 

 

3.3.5.Data Transmission 

Ο RTP Manager µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αρχικοποιήσει και να 

ελέγξει µια σύνοδο ώστε να σταλούν δεδοµένα µε τη µορφή stream κατά 

µήκος του δικτύου. Τα προς µετάδοση δεδοµένα προέρχονται από έναν 

Processor ο οποίος προηγουµένως τα έχει επεξεργαστεί. Η ροή διεργασιών 

που ακολουθείται για τη δηµιουργία και µετάδοση ενός send stream µε 

δεδοµένα που προέρχονται από live σύλληψη είναι η εξής: 

 

α) δηµιουργία, αρχικοποίηση και έναρξη ενός RTPManager για τη σύνοδο 

β) δηµιουργία ενός Processor µε χρήση του κατάλληλου DataSource 

γ) ορισµός του format εξόδου από τον Processor βάσει των RTP - συµβατών 

δ) ανάκτηση της εξόδου του DataSource από τον Processor 

ε) κλήση της createSendStream και διαµέσου πέρασµα του DataSource 

 

Ο έλεγχος της µετάδοσης γίνεται µε των SendStream start και stop 

µεθόδων. Με την έναρξη του ο RTP Manager, και µέχρι να δηµιουργηθεί το 

πρώτο SendStream, συµπεριφέρεται ως δέκτης. Όταν όλα τα SendStreams 

έχουν κλείσει (όχι απλά σταµατήσει), ο RTP Manager επανέρχεται σε 

κατάσταση παθητικού δέκτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Το JMF RTP API στην εφαρµογή MultiMeeting 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι κλάσεις που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή MultiMeeting για την 

σύλληψη δεδοµένων εικόνας και ήχου, την αποστολή τους προς τον άλλο 

client και την παραλαβή αυτών είναι οι AVTransmit2 [5] και AVReceive2 [6]. 

Πρόκειται για κλάσεις που προέκυψαν ύστερα από µετατροπές και 

προσθαφαιρέσεις κώδικα επί των οµώνυµων αρχικών κλάσεων που 

επισήµως παρέχει η Sun για απλές υλοποιήσεις conference µε time-based 

media, µε χρήση JMF. Ουσιαστικά, απλουστεύθηκε και περιορίστηκε η 

λειτουργικότητά τους και προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις της εφαρµογής 

MultiMeeting. 

 

4.2 ∆ηµιουργία DataSource 

 

Πριν αναλυθεί η λειτουργία των AVTransmit2 και AVReceive2 είναι θεµιτό να 

αναλυθεί ο τρόπος που δηµιουργούνται data sources µε χρήση του JMF API 

καθώς κατά την πορεία εκτέλεσης του κώδικα η δηµουργία των data sources 

προηγείται της δηµιουργίας αντικειµένων AVTransmit2 και AVReceive2. 

Για να συνδεθεί o client που τρέχει την εφαρµογή MultiMeeting µε τον 

server και να έχει έτσι τη δυνατότητα να επικοινωνήσει live µε άλλους clients 

πρέπει πρώτα να έχει επιτύχει στη δηµιουργία audio και video data sources 

και να τα προβάλλει στον εαυτό του µέσω του User Interface. Τα audio και 

video data sources της εφαρµογής MultiMeeting δηµιουργούνται ύστερα από 

την πίεση του button «START CAM». Η πίεση του button από τον χρήστη 

έχει ως αποτέλεσµα να ενεργοποιείται το event «ActionEvent» και να καλείται 
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η µέθοδος actionPerformed(ActionEvent event). Εκεί ο κώδικας κατευθύνεται 

µε χρήση if clauses προς το τµήµα που αντιστοιχεί στο button «START 

CAM» και είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία data sources βάση των media 

locators που ορίζονται και που σε αυτή την περίπτωση είναι για την camera 

και το µικρόφωνο. Επίσης, δηµιουργούνται CloneableDataSources τα οποία 

θα χρησιµοποιηθούν για να παράγουν πολλαπλά data sources της ίδιας 

πηγής, π.χ. camera, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για πολλαπλές 

αποστολές δεδοµένων προς αντίστοιχα πολλούς clients. Τέλος, 

δηµιουργούνται οι players που θα προβάλλουν εικόνα και ήχο του τοπικού 

client στον εαυτό του. Ακολουθεί χαρακτηριστικό τµήµα του κώδικα που 

υλοποιεί τα παραπάνω για τα δεδοµένα που συλλαµβάνονται από την 

camera: 

 

try {  //δηµιουργία DataSource βάση του MediaLocator της camera 

vDS=Manager.createDataSource(new MediaLocator("vfw://" + 

cameraLocatorIndex)); 

} catch (IOException e) { 

System.err.println("Couldn't create video DataSource"); 

} catch (NoDataSourceException e) { 

System.err.println("Couldn't create video DataSource"); 

} 

  //δηµιουργία CloneableDataSource βάση του αρχικού DataSource 

vCloneableDataSource = Manager.createCloneableDataSource(vDS); 

 

try {  //δηµιουργία του player που θα προβάλει δεδοµένα από την camera (video) 

vPlayer = javax.media.Manager.createPlayer(vCloneableDataSource); 

vPlayer.addControllerListener(this); 

vPlayer.realize(); 

} catch (Exception e) { 

System.err.println("NewReceiveStreamEvent exception " + e.getMessage()); 

} 

 

Τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία «realizing» του player θα 

ενεργοποιηθεί το event «ControllerEvent» και µε if clauses ο κώδικας θα 

οδηγηθεί στην περίπτωση που έχουµε event «RealizeCompleteEvent». Εκεί, 
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αν ο player έχει visual component, περίπτωση video player, τότε αυτό θα 

προστεθεί στο UI προς απεικόνιση και ο player θα τεθεί σε λειτουργία. Αν δεν 

υπάρχει visual component, περίπτωση audio player δηλαδή, απλώς θα τεθεί 

ο player σε λειτουργία. Ακολουθεί τµήµα κώδικα από την µέθοδο 

controllerUpdate(ControllerEvent ce) που υλοποιεί τις παραπάνω 

διαδικασίες: 

 

Component vc; 

Player p = (Player)ce.getSourceController(); //εξαγωγή του player από το event 

 

………… 

 

if (ce instanceof RealizeCompleteEvent) { //περίπτωση event RealizeCompleteEvent  

 

if ((vc = p.getVisualComponent()) != null) {           //αν υπάρχει visual 

component 

              showPlayer.add(vc, BorderLayout.CENTER);   //προσθήκη στο UI 

 

                 showPlayer.revalidate(); 

                 showPlayer.repaint(); 

             } 

             p.start(); //έναρξη λειτουργίας player 

} 

 

4.3 AVTransmit2 

 

Η AVTransmit2 που υλοποιήθηκε για την εφαρµογή MultiMeeting έχει σκοπό 

να παραλάβει τα audio/video data sources των τοπικών capture devices, να 

τα επεξεργαστεί µε την δηµιουργία processors και να τα µεταδώσει προς τον 

άλλο client µέσω δικτύου κάνοντας χρήση RTP Manager. Ακολουθεί τµήµα 

κώδικα που καλεί τις µεθόδους δηµιουργίας processor createProcessor() και 

έναρξης µετάδοσης δεδοµένων createTransmitter(). Είναι η µέθοδος start(): 

 

public synchronized String start() { 

String result; 
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         // Create a processor for the specified media locator 

         // and program it to output JPEG/RTP 

         result = createProcessor(); 

         if (result != null) 

    return result; 

         // Create an RTP session to transmit the output of the 

         // processor to the specified IP address and port no. 

         result = createTransmitter(); 

         if (result != null) { 

              processor.close(); 

              processor = null; 

              return result; 

         } 

 

         // Start the transmission 

         processor.start(); 

 

         return null;  

} 

 

4.3.1.Η µέθοδος createProcessor() 

Η createProcessor() αρχικά δηµιουργεί έναν processor επί του data source 

που πέρασε ως όρισµα στην AVTransmit2. Πρόκειται για κλώνο του αρχικού 

data source που δηµιουργήθηκε όταν ο χρήστης έκανε χρήση του button 

«START CAM»: 

 

processor = javax.media.Manager.createProcessor(localDataSource); 

 

έπειτα, θέτει τον processor σε κατάσταση Configured: 

 

boolean result = waitForState(processor, Processor.Configured); 

 

εν συνεχεία, παίρνει τα tracks από τον processor: 

 

TrackControl [] tracks = processor.getTrackControls(); 
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ορίζει το περιεχόµενο σε RAW_RTP ώστε να είναι συµβατό για µεταφορά: 

 

ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW_RTP); 

processor.setContentDescriptor(cd); 

 

παίρνει µόνο τα tracks που υποστηρίζουν RAW_RTP: 

 

Format supported[]; 

supported = tracks[i].getSupportedFormats(); 

 

ορίζει το µέγεθος της εικόνας ώστε να είναι και αυτό συµβατό µε κλήση στη 

µέθοδο checkForVideoSizes(): 

 

chosen = checkForVideoSizes(tracks[i].getFormat(), supported[0]); 

 

θέτει τον processor σε κατάσταση Realized: 

 

result = waitForState(processor, Controller.Realized); 

 

ορίζει το βαθµό συµπίεσης µε κλήση της αντίστοιχης µεθόδου: 

 

setJPEGQuality(processor, 0.4f); 

 

και τέλος, δηµιουργεί ένα νέο data source που είναι προϊόν της επεξεργασίας 

του αρχικού data source που µόλις περιγράφηκε: 

 

dataOutput = processor.getDataOutput(); 

 

 

4.3.2.Η µέθοδος createTransmitter() 

Η createTransmitter() δηµιουργεί ένα νέο στιγµιότυπο RTPManager, 

αρχικοποιεί τον manager µε τη δηµιουργία ενός νέου socket στο port απ’ 

όπου θα µεταδοθούν τα δεδοµένα και ορίζει τον προορισµό των δεδοµένων 
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δηλώνοντας την ip του στόχου και το port στο οποίο «ακούει». Τέλος, 

δηµιουργεί το SendStream βάση του data source που προέκυψε νωρίτερα 

από την επεξεργασία του processor και εκκινεί την αποστολή. Ακολουθεί ο 

κώδικας της µεθόδου createTransmitter(): 

 

private String createTransmitter() { 

 

try { // δηµιουργία στιγµιότυπου RTPManager 

              rtpMgr = RTPManager.newInstance(); 

   

  //αρχικοποίηση manager και καταχώρηση στοιχείων προορισµού δεδοµένων 

             rtpMgr.initialize(new SessionAddress(InetAddress.getLocalHost(), port)); 

              rtpMgr.addTarget(new SessionAddress(ipAddress, port)); 

 

  //δηµιουργία SendStream και εκκίνηση αποστολής δεδοµένων 

              sendStream = rtpMgr.createSendStream(dataOutput, 0); 

              sendStream.start(); 

 

         } catch (Exception  e) { 

              return e.getMessage(); 

         } 

 

         return null; 

 

4.4 AVReceive2 

 

Η AVReceive2 έχει σκοπό να παραλάβει τα δεδοµένα µέσω δικτύου 

κάνοντας χρήση RTP Manager και να προκαλέσει τη δηµιουργία ενός νέου 

ReceiveFrame στο οποίο προωθεί τα εισερχόµενα audio/video data sources 

προς αναπαραγωγή αφού δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι players. Ακολουθεί 

το τµήµα κώδικα που δηµιουργεί, αρχικοποιεί και εκκινεί τους δύο RTP 

Managers: 

 

try { // δηµιουργία δύο νέων RTP Managers, ένας για τα audio 

// και ένας για τα video εισερχόµενα δεδοµένα 

mgrs = new RTPManager[2]; 
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// Open the Audio RTP session. 

mgrs[0] = RTPManager.newInstance(); 

mgrs[0].addSessionListener(this); 

mgrs[0].addReceiveStreamListener(this); 

 

 // δηµιουργία τοπικής socket για τα εισερχόµενα δεδοµένα 

 // και δήλωση των στοιχείων προέλευσης των δεδοµένων (ip και port αποστολέα) 

localAddrAudio = new SessionAddress( InetAddress.getLocalHost(), portAudio); 

destAddrAudio = new SessionAddress( ipAddr, portAudio); 

 

 // αρχικοποίηση του manager 

mgrs[0].initialize( localAddrAudio); 

 

// ορισµός του µεγέθους του buffer, σε milliseconds 

BufferControl bcAudio = (BufferControl)mgrs[0].getControl("javax.media.control.BufferControl"); 

if (bcAudio != null) 

bcAudio.setBufferLength(500); 

 

 // καταχώρηση στον manager των στοιχείων προέλευσης των δεδοµένων 

mgrs[0].addTarget(destAddrAudio); 

 

// Open the Video RTP session. 

// ………… 

// ………… 

// ο κώδικας είναι αντίστοιχος µε αυτόν που προηγείται 

// για το Audio RTP session και γι’ αυτό παραλείπεται 

// ………… 

 

} catch (Exception e){ 

System.err.println("AVR - Cannot create the RTP Session: " + e.getMessage()); 

return false; 

} 

 

Από τη στιγµή που θα εκκινήσει η διαδικασία receiving κάποια στιγµή 

θα καταφθάσει το stream µε τα δεδοµένα που στέλνει ο άλλος client. Τότε θα 

ενεργοποιηθεί το event «ReceiveStreamEvent» και ειδικότερα η 

υποκατηγορία «NewReceiveStreamEvent». Ο κώδικας θα οδηγηθεί µε if 
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clauses στο αντίστοιχο τµήµα και εκεί µε κατάλληλες εντολές θα εκµαιευτεί το 

εισερχόµενο data source, θα οδηγηθεί στο νέο frame που θα ανοίξει και θα 

αναπαραχθεί. Για κάθε meeting το event θα πρέπει να ενεργοποιηθεί δύο 

φορές, µία για τα audio και µια για τα video εισερχόµενα δεδοµένα τα οποία 

καταφθάνουν ανεξάρτητα. Το νέο frame θα δηµιουργηθεί κατά την πρώτη 

ενεργοποίηση είτε αυτή οφείλεται σε δεδοµένα ήχου είτε εικόνας. Στη δεύτερη 

ενεργοποίηση του event, το νέο εισερχόµενο data source απλώς προωθείται 

προς το ήδη υπάρχον frame. Ακολουθούν αποσπάσµατα κώδικα της 

µεθόδου update(ReceiveStreamEvent evt) που υλοποιούν τις παραπάνω 

διαδικασίες: 

 

…………… 

 

// λήψη του νεοεισερχόµενου stream δεδοµένων και εξαγωγή του datasource από αυτό 

stream = evt.getReceiveStream(); //όπου evt είναι το ReceiveStreamEvent 

ds = stream.getDataSource(); 

 

…………… 

 

// αν το ReceiveFrame δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµα τότε δηµιουργείται µε ορίσµατα το άρτι 

// αφιχθέν datasource, το όνοµα του client που αποστέλλει τα δεδοµένα και έναν δείκτη προς 

// τη βασική κλάση της εφαρµογής, την MultiMeeting.java 

if(receiveFrame == null) { 

receiveFrame = new ReceiveFrame(ds, clientNN, theMM); 

} else { 

// αν το ReceiveFrame έχει ήδη δηµιουργηθεί, που σηµαίνει ότι ένα εκ των datasources 

// εικόνας και ήχου που αποστέλλει ο άλλος client έχει ήδη καταφθάσει, το δεύτερο απλώς 

// προωθείται στο ReceiveFrame το δεύτερο datasource που κατέφθασε, προς αναπαραγωγή 

receiveFrame.addPlayer(ds); 

} 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Client Server Protocol 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Για να επιτευχθεί η επικοινωνία µεταξύ δύο χρηστών της εφαρµογής 

MultiMeeting είναι απαραίτητη η συγγραφή κώδικα που θα υλοποιεί ένα 

client server πρωτόκολλο. Το µέρος του κώδικα που υλοποιεί την πλευρά 

του client είναι ενσωµατωµένο στον κώδικα της εφαρµογής MultiMeeting 

αφού ουσιαστικά αυτή είναι που λειτουργεί ως client. Το µέρος του κώδικα 

που υλοποιεί την πλευρά του server είναι µια µεµονωµένη εφαρµογή που 

λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 

clients. 

 

5.2 Λόγοι επιλογής αρχιτεκτονικής Client Server 

 

Η επιλογή του πρωτοκόλλου client server ήταν σχεδόν άµεση καθώς είναι η 

πλέον ενδεδειγµένη έναντι άλλων π.χ. peer to peer [7] [13], για τις ανάγκες 

της εφαρµογής MultiMeeting. Πρόκειται για πρωτόκολλο σαφώς πιο εύκολο 

στην υλοποίησή του αλλά δεν ήταν αυτός ο µόνος λόγος για την επιλογή του. 

Πιο συγκεκριµένα, από τη στιγµή που ο κάθε client αναλαµβάνει εξ’ 

ολοκλήρου την αποστολή των δεδοµένων προς των παραλαµβάνοντα, ο  

server δεν επιβαρύνεται σχεδόν καθόλου παρά µόνο µε την αποστολή 

κάποιων µηνυµάτων µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η γνωστοποίηση 

κάποιων κρίσιµων στοιχείων προς τους δύο clients. Κατά συνέπεια µπορεί 

να διαχειριστεί χιλιάδες ανταλλαγές µηνυµάτων εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

χιλιάδων meetings. Αν ο server είχε ενεργό συµµετοχή και στην αποστολή 

δεδοµένων εικόνας και ήχου για κάθε meeting, τότε η επιβάρυνσή του θα 
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ήταν αισθητή ακόµα και µε λίγα ενεργά meetings οπότε ή θα έπρεπε να 

δεσµευτεί τεράστιο bandwidth, το οποίο συνεπάγεται αντίστοιχα  έξοδα, ή να 

οδηγηθούµε σε επιλογή άλλης αρχιτεκτονικής, π.χ. peer to peer, ώστε να 

επιβαρύνεται ο server λιγότερο. Χάρη όµως στην κεντρική ιδέα λειτουργίας 

του MultiMeeting που θέλει ενεργούς clients επιτυγχάνεται η εκµετάλλευση 

του bandwidth του κάθε client αποσυµφορίζοντας τον server. Αυτό όµως 

µπορεί και να έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα σε περίπτωση που ο κάθε client 

συµµετέχει σε πολλά meetings, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις δυνατότητες 

του κάθε client σε διαθέσιµο bandwidth, ειδικότερα για meeting πάνω από το 

διαδίκτυο. Σε επίπεδο LAN το MultiMeeting µπορεί να υποστηρίξει ακόµα και 

µια ευρύτερη τηλεδιάσκεψη, όπως π.χ. µεταξύ στελεχών µιας εταιρείας που 

εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος. 

 Επιπροσθέτως, µε την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική κάθε meeting είναι 

πλήρως ανεξάρτητο από το άλλο και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε 

αποτυχία τυχόν παρουσιαστεί σε τρίτο client ή ακόµα και στον server. Ακόµα, 

η όποια διαφοροποίηση µεταξύ clients σε θέµατα διαθέσιµου bandwidth, 

υπολογιστικής ισχύος και διαθέσιµου hardware δεν επηρεάζει την σωστή 

εξέλιξη ενός meeting. 

 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση της εφαρµογής MuliMeeting 

δεν απαιτεί κανένα απολύτως επιπρόσθετο έξοδο από πλευράς client παρά 

µόνο την ύπαρξη µιας web cam και την σύνδεσή του µε το διαδίκτυο µέσω 

µιας µέσης για τα σηµερινά δεδοµένα flat rate σύνδεσης, δηλαδή µιας 

σύνδεσης 1024Kbps downloading – 256Kbps uploading. 

 

5.3 Server side 

 

Ο server τρέχει σε ένα τερµατικό σύστηµα που του εξασφαλίζει σταθερή ip η 

οποία είναι γνωστή σε όλους τους clients όπως και το port στο οποίο 

«ακούει». Μόλις φτάσει ειδοποίηση από κάποιον client δηµιουργείται ένα νέο 

thread στην πλευρά του server το οποίο θα αναλάβει την επικοινωνία του 

server µε τον client. Αντιστοίχως, δηµιουργείται ένα thread στην πλευρά του 

client. Ουσιαστικά η επικοινωνία γίνεται µέσω αυτών των threads. Για να 



 33 

υλοποιηθεί η επικοινωνία και να ανταλλάσσονται µηνύµατα δηµιουργούνται 

και στα δύο threads τα ObjectOutputStream και ObjectInputStream. Στο ίδιο 

σύστηµα που τρέχει ο server µπορεί να τρέχει και η εφαρµογή MultiMeeting, 

δηλαδή ο client, χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα µε τον server. 

Στον κώδικα που ακολουθεί (τµήµα από MultiMeeting.java) φαίνεται η 

δηµιουργία socket από πλευράς client για σύνδεση µε τον server ο οποίος 

για το παράδειγµα έχει σταθερή ip 192.168.2.2 και «ακούει» στο port 40404. 

Επίσης, φαίνεται η δηµιουργία των ObjectOutputStream και 

ObjectInputStream βάση της socket που µόλις δηµιουργήθηκε, η δηµιουργία 

του thread από πλευράς client µε ορίσµατα τα δύο input/output streams και 

τέλος, η αποστολή αίτησης σύνδεσης προς τον server: 

 

//δηµιουργία socket σύνδεσης µε server 
clientSocket = new Socket("192.168.2.2", 40404); 

System.out.println("client socket ip " + clientSocket.getInetAddress()); 

 

//δηµιουργία input/output streams 

out = new ObjectOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 

in = new ObjectInputStream(clientSocket.getInputStream()); 

 

//δηµιουργία του client-thread 

mmcthread = new MMClientThread(out, in); 

 

//αποστολή αίτησης σύνδεσης στον server 

out.writeObject(new BasicMessage("new client", nnField.getText(), portList)); 

 

5.3.1.Καταχώρηση Client στον Server - Registration 

Για κάθε client που αιτείται σύνδεση µε τον server εξετάζεται η µοναδικότητα 

της ip του και του nickname του. Η µοναδικότητα της ip εξασφαλίζει ότι κάθε 

τερµατικό θα συνδέεται µε ένα µοναδικό στιγµιότυπο της εφαρµογής 

MultiMeeting ώστε να µην προκύπτουν προβλήµατα µε την χρήση των 

συσκευών λήψης εικόνας και ήχου. Η µοναδικότητα του nickname 

εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν πολλαπλοί χρήστες µε το ίδιο nickname 

ώστε να µη προκύπτουν συγχύσεις. Αν ο client πληρεί τις προϋποθέσεις για 
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σύνδεση µε τον server τότε το επόµενο βήµα είναι η καταχώρηση του client 

ως ενεργού χρήστη. Η καταχώρηση υλοποιείται µε την δηµιουργία ενός 

αντικειµένου registration το οποίο περιέχει πληροφορίες όπως nickname, ip, 

το ObjectOutputStream του thread του συγκεκριµένου client και το Vector 

«portList» που περιέχει τα δεσµευµένα ports του client. Το αντικείµενο που 

προκύπτει καταχωρείται στο Hashtable «clientTable» του server µε κλειδί το 

nickname. Για να εξυπηρετηθούν οι έλεγχοι του server που 

προαναφέρθηκαν, ταυτόχρονα µε την καταχώρηση του registration γίνεται 

και καταχώρηση των nickname και ip σε αντίστοιχα HashSet. 

Ακολουθεί µέρος του κώδικα του server-thread του client 

(MMServerThread.java) όπου εφόσον εγκριθεί η σύνδεσή του ενηµερώνονται 

όλοι οι υπόλοιποι clients για τη νέα είσοδο, δηµιουργείται και καταχωρείται το 

registration αυτού του client και ενηµερώνεται ότι η αίτησή του έγινε δεκτή. 

 

en = mms.getTableElements();             //enumeration µε όλα τα registration 

while(en.hasMoreElements()) {         //while ενηµέρωσης των υπολοίπων clients 

Registration reg = (Registration) en.nextElement(); 

             reg.getOut().writeObject(bm); //διαδοχική ανάκληση όλων των outputstreams 

προς  

     //τους clients και αποστολή µηνύµατος 

} 

 

//δηµιουργία object Registration για τον συγκεκριµένο client και καταχώρηση 

Registration reg = new Registration(nickname, socket.getInetAddress(), out, 

bm.getInitialPortList()); 

mms.addClient(nickname, reg, socket.getInetAddress()); 

 

//ενηµέρωση client 

out.writeObject(new BasicMessage("accepted", mms.getNNSet())); 

 

5.3.2.Λειτουργίες ενηµερώσεων και διαχείρισης meeting 

Από τη στιγµή που θα συνδεθεί ένας client µε τον server και εγκριθεί η 

καταχώρησή του ο server παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση του client 

και την εξέλιξη κάθε meeting στο οποίο αυτός συµµετέχει. Υπάρχουν δύο 

τύποι µηνυµάτων που µπορεί να λάβει ο server από τον client, το 
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BasicMessage και το MeetingMessage. To BasicMessage µεταφέρει 

µηνύµατα όπως «bye» που σηµατοδοτεί την αποχώρηση του client άρα και 

την διαγραφή του από τον server, «end of conf» που σηµατοδοτεί τη λήξη 

ενός meeting από τον τοπικό client και «remove port» που σηµατοδοτεί τη 

λήξη ενός meeting µε πρωτοβουλία ενός αποµακρυσµένου client. Το 

MeetingMessage µεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να 

γνωρίζει ο server για την έναρξη ενός meeting µεταξύ δύο clients 

ανεξαρτήτως από το ποιος εκκίνησε τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες έναρξης 

και λήξης ενός meeting και ο ρόλος που παίζουν τα BasicMessage και 

MeetingMessage αναλύονται παρακάτω. 

 

5.4 Client side 

 

Όταν ο client αιτείται σύνδεση µε τον server δηµιουργεί και ένα thread το 

οποίο θα αναλάβει την επικοινωνία µε τον server. Σε πρώτη φάση το thread 

του client αναµένει για απάντηση στην αίτηση σύνδεσης προς τον server. Αν 

η αίτηση εγκριθεί και ο client καταχωρηθεί στον server, το thread του client 

µπαίνει σε φάση αναµονής για µηνύµατα BasicMessage ή MeetingMessage. 

Τα BasicMessage που ενδέχεται να παραλάβει ο client µεταφέρουν 

µηνύµατα όπως «new client» που σηµατοδοτεί την είσοδο ενός νέου client 

στη λίστα µε τους ενεργούς, «remove client» που σηµατοδοτεί την 

αποχώρηση ενός client, «end of conf» που σηµατοδοτεί τη λήξη ενός 

meeting µε πρωτοβουλία ενός αποµακρυσµένου client. Το MeetingMessage 

µεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο client 

για την έναρξη ενός meeting ανεξαρτήτως αν οι διαδικασίες προκλήθηκαν 

από αυτόν ή από κάποιον αποµακρυσµένο client. 

 

5.4.1.∆ιαδικασία έναρξης νέου meeting 

Για να ξεκινήσει ένα meeting εικόνας και ήχου µεταξύ δύο clients που 

τρέχουν την εφαρµογή MultiMeeting απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι 

και οι δύο online ώστε να φαίνεται ο ένας στη λίστα των ενεργών χρηστών 

του άλλου και να µπορεί να τον επιλέξει για νέο meeting. Από τη στιγµή που 
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ο «client A» επιλέξει να συνοµιλήσει µε τον «client B» τότε ακολουθεί µια 

διαδικασία που περιγράφεται εκτενώς παρακάτω, βήµα βήµα. 

 

1. Μόλις ο client A επιλέξει τον client B από τη λίστα δηµιουργείται ένα 

object MeetingMessage µε ένδειξη «1» και επιπλέον πληροφορίες τον 

αποστολέα της αίτησης (εδώ client A), τον παραλήπτη (εδώ client B) 

και την απάντηση που φυσικά, σε αυτή τη φάση, ακόµα εκκρεµεί. Το 

µήνυµα αποστέλλεται στον server και συγκεκριµένα στο server-thread 

του client A όπου θα ενεργοποιήσει τις επόµενες ενέργειες. Ακολουθεί 

το αντίστοιχο τµήµα κώδικα (MultiMeeting.java): 

 

MeetingMessage mm; //δηµιουργία αντικειµένου MeetingMessage 

mm = new MeetingMessage(1, nnField.getText(), selection, false); 

out.writeObject(mm); //αποστολή µηνύµατος 

            

2. Το server-thread του client A προωθεί το µήνυµα στον client B αφού 

πρώτα τροποποιήσει την ένδειξη από «1» σε «2». 

 

if (mm.getType() == 1) {         //λήψη αιτήµατος για συνοµιλία µε client B 

 

//ανακαλείται από το σχετικό Hashtable το outputstream προς τον client B 

ObjectOutputStream mmOut = mms.getReg(mm.getReceiverNN()).getOut(); 

mm.setType(2);   //αλλαγή τύπου 

mmOut.writeObject(mm);       //αποστολή αιτήµατος στον client B 

} 

 

3. Ο client B παραλαµβάνει το µήνυµα στο thread του και αµέσως 

προκαλεί διάλογο µε τον χρήστη ώστε να τον ενηµερώσει για την 

αίτηση του client A για meeting. Μόλις απαντήσει ο χρήστης, το thread 

του client B αποστέλλει το µήνυµα στο server-thread του µε ένδειξη 

«3» και, πλέον, συγκεκριµένη απάντηση για το αν επιθυµεί ο client B 

την έναρξη meeting. Ακολουθεί το αντίστοιχο τµήµα κώδικα 

(MMClientThread.java): 
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//κλήση µεθόδου από MultiMeeting.java που θα προκαλέσει διάλογο µε τον χρήστη 

//επιστρέφει µια τιµή boolean 

boolean answer = theMM.conferenceAcceptance(mm.getSenderNN()); 

mm.setType(3);   //αλλαγή τύπου µηνύµατος 

mm.setAnswer(answer);  //καταχώρηση απάντησης στο µήνυµα 

out.writeObject(mm);       //αποστολή απάντησης του client B στον server 

 

4. Μόλις παραλάβει το µήνυµα το server-thread του client B εξετάζει την 

απάντηση του χρήστη. Αν είναι αρνητική απλώς προωθεί άµεσα το 

µήνυµα στον client A µε ένδειξη «4». Αυτό αρκεί ώστε ο client A να 

καταλάβει πως η αίτησή του για meeting δεν έγινε δεκτή και να 

τερµατιστεί η διαδικασία. Αν, όµως, η απάντηση είναι θετική ψάχνει το 

πρώτο κοινό και για τους δύο clients ελεύθερο port, ξεκινώντας από 

την τιµή 50000. Στη συνέχεια αποστέλλει στον κάθε client ένα object 

PortIP το οποίο περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

λειτουργήσει οµαλά το meeting. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται µε 

την ip του άλλου client, το port βάσης που καθορίζει την οκτάδα των 

ports που θα δεσµευθούν για την επίτευξη του meeting, το nickname 

του άλλου χρήστη και µια boolean ένδειξη που καθορίζει πως θα 

διαχειριστεί ο κάθε client την οκτάδα των ports. Όπως είναι κατανοητό, 

σε περίπτωση θετικής απάντησης του client B δεν δηµιουργείται 

µήνυµα MeetingMessage µε ένδειξη «4». Ακολουθεί το αντίστοιχο 

τµήµα κώδικα (MMServerThread.java): 

 

//ανακαλείται το outputstream προς τον client A µε αναζήτηση βάση του nickname 

ObjectOutputStream mmOut = mms.getReg(mm.getSenderNN()).getOut(); 

 

if (mm.getAnswer()) {     //περίπτωση θετικής απάντησης 

                             

int i = 44992;   //εύρεση του πρώτου κοινού ελεύθερου port βάσης 

boolean searchPort = true; 

Integer intPort; 

while (searchPort) { 

i = i + 8; 

intPort = i; 
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    //αναζήτηση στα portList του κάθε client 

if (!mms.getReg(mm.getSenderNN()).getPortList().contains(intPort)) 

if (!mms.getReg(mm.getReceiverNN()).getPortList().contains(intPort)) { 

mms.getReg(mm.getSenderNN()).addToPortList(intPort); 

mms.getReg(mm.getReceiverNN()).addToPortList(intPort); 

searchPort = false; 

} 

} 

 

//αποστολή PortIP στον client A (δλδ IP του B, port βάσης, όνοµα B, ένδειξη για 

ports) 

mmOut.writeObject(new PortIP(mms.getReg(mm.getReceiverNN()).getIp(), i, 

mm.getReceiverNN(), true)); 

//αποστολή PortIP στον client B (δλδ IP του A, port βάσης, όνοµα A, ένδειξη για 

ports) 

out.writeObject(new PortIP(mms.getReg(mm.getSenderNN()).getIp(), i, 

mm.getSenderNN(), false)); 

 

} else {    //περίπτωση αρνητικής απάντησης 

mm.setType(4);   //αλλαγή τύπου µηνύµατος σε «4» 

mmOut.writeObject(mm); //αποστολή µηνύµατος στον client A 

} 

 

5. Η λήψη του object PortIP από τους δύο clients σηµατοδοτεί την 

έναρξη ενός νέου meeting. O κάθε client διαχειρίζεται τις πληροφορίες 

που του έχουν σταλεί µε το PortIP ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες 

αποστολής δεδοµένων εικόνας και ήχου από τον ένα client στο άλλο. 

Συγκεκριµένα, ο κάθε client καλεί τη µέθοδο startNewMM µε όρισµα το 

object PortIP που έλαβε. Η µέθοδος startNewMM και οι διαδικασίες 

που εκτελούνται σε αυτήν αναλύονται παρακάτω. 

 

Παρακάτω ακολουθούν δύο απεικονίσεις της λειτουργίας του 

πρωτοκόλλου σε περίπτωση έναρξης νέου meeting µε πρωτοβουλία του 

client A. Η πρώτη αφορά αρνητική και η δεύτερη θετική απάντηση του client 

B. 
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Εικόνα 5.1 – ∆ιαδικασία έναρξης meeting, αρνητική απάντηση από client B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2 - ∆ιαδικασία έναρξης meeting, θετική απάντηση από client B 
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5.4.2.∆ιαδικασία τερµατισµού υφιστάµενου ενεργού meeting 

Για να τερµατιστεί ένα meeting µεταξύ δύο clients αρκεί ο ένας από τους δύο, 

έστω ο client A, να κλείσει το frame που είχε δηµιουργηθεί κατά την έναρξη 

του meeting και στο οποίο προβάλλονται τα δεδοµένα εικόνας που έρχονται 

από τον client B. Τότε αυτοµάτως ενεργοποιούνται οι διαδικασίες που θα 

τερµατίσουν το meeting από την πλευρά του client A και θα προκαλέσουν 

στον client B το κλείσιµο του αντίστοιχου δικού του frame και τον τερµατισµό 

και από τη δική του πλευρά του meeting. Η διαδικασία που ακολουθείται 

περιγράφεται εκτενώς παρακάτω, βήµα βήµα. 

 

1. Μόλις ο client A κλείσει το frame όπου απεικονίζεται ο client B 

ενεργοποιείται το αντίστοιχο event µέσω του οποίου καλείται η 

µέθοδος stopMM µε ορίσµατα το όνοµα του client B και µια boolean 

ένδειξη προς την stopMM που της υποδεικνύει ότι ο τερµατισµός είναι 

πρωτοβουλία του τοπικού client, δηλαδή του client A. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η stopMM, εκτός των άλλων, να αποστέλλει προς το 

server-thread του client A ένα BasicMessage µε ενσωµατωµένες 

πληροφορίες το µήνυµα «end of conf», το όνοµα του client B, στον 

οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση, και το port βάσης αυτού του 

meeting. Η µέθοδος stopMM αναλύεται εκτενώς παρακάτω. Ακολουθεί 

το τµήµα κώδικα που αφορά το frame (ReceiveFrame.java): 

 

public void windowClosing(WindowEvent e) { //µέθοδος του windowClosing event 

theMM.stopMM(clientNN, true);  //κλήση της stopMM 

       this.dispose();    //τερµατισµός frame 

   } 

 

2. Το server-thread του client A διαγράφει το port βάσης από τη σχετική 

λίστα που διατηρεί ο server για τον client A και στη συνέχεια προωθεί 

άµεσα το BasicMessage που µόλις έλαβε, προς τον client B, αφού 

πρώτα µετατρέψει την πληροφορία που αναφέρεται στο όνοµα από 

client B σε client A. Ακολουθεί το αντίστοιχο τµήµα κώδικα 

(MMServerThread.java): 
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else if (bm.getType().equals("end of conf")) { 

 

 //διαγραφή του port βάσης από τη λίστα 

mms.getReg(nickname).removeFromPortList(bm.getStartingPort()); 

 

//ανάκληση του outputstream προς τον client B 

ObjectOutputStream mmOut = mms.getReg(bm.getInformation()).getOut(); 

bm.setInformation(nickname);  //αλλαγή του ονόµατος σε client A 

mmOut.writeObject(bm);  //αποστολή µηνύµατος 

 } 

 

3. Το thread του client B λαµβάνει το BasicMessage µε την ένδειξη «end 

of conf» και αυτοµάτως προωθεί ένα νέο BasicMessage προς το 

server-thread του µε πληροφορίες το µήνυµα «remove port» και το 

port βάσης του συγκεκριµένου meeting που πρόκειται να τερµατιστεί 

ώστε να διαγραφεί το port βάσης από τη σχετική λίστα που διατηρεί ο 

server για τον client B. Επιπλέον, καλεί την stopMM µε ορίσµατα το 

όνοµα του client A και µια boolean ένδειξη που σε αυτή τη περίπτωση 

υποδεικνύει ότι ο τερµατισµός είναι πρωτοβουλία του 

αποµακρυσµένου client, δηλαδή του client A, οπότε δε χρειάζεται να 

του αποσταλεί ειδοποίηση. Ακολουθεί το αντίστοιχο τµήµα κώδικα 

(MMClientThread.java): 

 

else if (bm.getType().equals("end of conf")) { 

 

 //άµεση αποστολή BasicMessage µε ένδειξη remove port προς τον server 

out.writeObject(new BasicMessage("remove port", bm.getStartingPort())); 

 

//κλήση της stopMM 

theMM.stopMM(bm.getInformation(), false); 

} 

 

Παρακάτω ακολουθεί µία απεικόνιση της λειτουργίας του 

πρωτοκόλλου σε περίπτωση τερµατισµού ενός ενεργού meeting. 
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Εικόνα 5.3 – ∆ιαδικασία τερµατισµού meeting από τον client A 

 

5.4.3.Οι µέθοδοι startNewMM και stopMM 

Πρόκειται για δύο µεθόδους της βασικής κλάσης της εφαρµογής, της 

MultiMeeting.java, που αναλαµβάνουν να στήσουν και να τερµατίσουν 

αντίστοιχα µια σύνοδο µεταξύ δύο αποµακρυσµένων clients που θέλουν να 

επικοινωνήσουν µε εικόνα και ήχο. 

Η startNewMM, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, δέχεται ως όρισµα 

ένα object PortIP το οποίο περιέχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

1. την ip του άλλου client που θα συµµετάσχει στο meeting (InetAddress) 

 

2. το port βάσης που καθορίζει την οκτάδα των ports που θα δεσµευθούν 

για την επίτευξη του meeting (int) 

 

3. το nickname του άλλου χρήστη (String) 

 

4. µια ένδειξη που καθορίζει πως θα διαχειριστεί ο κάθε client την οκτάδα 

των ports (boolean) 

 

Η startNewMM γνωρίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες ορίζει τα δύο 

ports από τα οποία ο client θα στέλνει εικόνα και ήχο προς τον άλλο client και 
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τα δύο ports από τα οποία θα λαµβάνει εικόνα και ήχο από τον άλλο client. 

Για κάθε ένα port από αυτά δεσµεύεται αυτοµάτως και το επόµενό του για 

ανταλλαγή δεδοµένων ελέγχου. Ουσιαστικά, στην startNewMM ορίζεται η 

χρήση 8 ports για κάθε client. Τα ports αυτά είναι τα ίδια για τους δύο clients 

που συµµετέχουν στη σύνοδο αλλά µε αντίστροφη λειτουργικότητα, δηλαδή 

αν ο client A στέλνει εικόνα από το port 45008, ο client B θα λαµβάνει εικόνα 

από το 45008 και το port 45009 θα δεσµεύεται αυτοµάτως από το σύστηµα 

και των δύο για να ανταλλάσσουν οι δύο clients πληροφορίες ελέγχου. Για 

την ίδια σύνοδο µπορεί ο client B να στέλνει εικόνα από το port 45004 και ο 

client A να λαµβάνει εικόνα από το 45004 και φυσικά το port 45005 να 

δεσµεύεται αυτοµάτως για την ανταλλαγή πληροφοριών ελέγχου. 

Στη συνέχεια, η startNewMM δηµιουργεί δύο αντικείµενα AVTransmit2 

τα οποία αναλαµβάνουν να διαχειριστούν ξεχωριστά τη σύλληψη δεδοµένων 

εικόνας και ήχου από τις αντίστοιχες συσκευές και να προωθήσουν τα 

δεδοµένα µέσω δικτύου προς τον απέναντι client που αναµένει. Η προώθηση 

θα γίνει µέσω των προκαθορισµένων ports και προς συγκεκριµένη ip, αυτή 

του client. Επιπροσθέτως, η startNewMM δηµιουργεί ένα αντικείµενο 

AVReceive2 το οποίο αναλαµβάνει να διαχειριστεί την λήψη και 

αναπαραγωγή τον εισερχόµενων δεδοµένων εικόνας και ήχου τα οποία 

καταφθάνουν µέσω δικτύου από τον απέναντι client στα προκαθορισµένα 

ports. Οι κλάσεις AVTransmit2 και AVReceive2 βασίζονται στον κώδικα των 

οµώνυµων κλάσεων που προσφέρει η Sun για µεταφορά δεδοµένων εικόνας 

και ήχου µέσω δικτύου, αλλά έχουν υποστεί σηµαντικές τροποποιήσεις ώστε 

να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της εφαρµογής MultiMeeting. 

Η startNewMM, εκτός των άλλων ενεργειών, καταχωρεί σε τέσσερα 

ξεχωριστά Hashtable τα αντικείµενα που δηµιουργεί, δηλαδή AVTransmit2 

για audio δεδοµένα, AVTransmit2 για video δεδοµένα, AVReceive2 για 

audio/video και το PortIP που έλαβε. Ως κλειδί σε αυτές τις καταχωρήσεις 

χρησιµοποιείται το όνοµα του άλλου client. Επίσης, σε ειδικό Vector 

καταχωρεί το port βάσης ώστε να γνωρίζει ο client ανά πάσα στιγµή ποια 

port έχει δεσµευµένα. Ακολουθεί ο κώδικας που υλοποιεί τη µέθοδο 

startNewMM (MultiMeeting.java): 
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public void startNewMM(PortIP p) { 

 

         selectClient.setEnabled(false); 

 

         int traPortVideo; 

         int traPortAudio; 

         int recPortVideo; 

         int recPortAudio; 

 

         if (p.getPortIndex()) { //καθορισµός των ports ανάλογα µε την ένδειξη του PortIP 

 

              traPortVideo = p.getStartingPort();          //outgoing video port 

              traPortAudio = p.getStartingPort() +2;  //outgoing audio port 

              recPortVideo = p.getStartingPort() +4;       //incoming audio port 

              recPortAudio = p.getStartingPort() +6;       //incoming video port 

  

         } else { 

        

              traPortVideo = p.getStartingPort() +4;      //outgoing video port 

              traPortAudio = p.getStartingPort() +6;  //outgoing audio port 

              recPortVideo = p.getStartingPort();           //incoming audio port 

              recPortAudio = p.getStartingPort() +2;       //incoming video port 

         } 

 

 //δηµιουργία αντικειµένων AVTransmit2 για δεδοµένα εικόνας και ήχου 

AVTransmit2 vt = new AVTransmit2(((SourceCloneable)vCloneableDataSource).createClone(), p.getIP(), 

traPortVideo); 

             vt.setTheMM(this); 

AVTransmit2 at = new AVTransmit2(((SourceCloneable)aCloneableDataSource).createClone(), p.getIP(), 

traPortAudio); 

             at.setTheMM(this); 

 

             //έναρξη σύλληψης και µετάδοσης δεδοµένων εικόνας και ήχου 

             String result1 = vt.start(); 

             String result2 = at.start(); 

 

          if ((result1 != null) || (result2 != null)) { //έλεγχος αν προέκυψαν σφάλµατα 

      //κατά την έναρξη του transmit 

                 System.err.println("Error 1 (video) : " + result1); 

                 System.err.println("Error 2 (audio) : " + result2); 
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                 vt.stop(); 

                 at.stop(); 

             } else { 

                 System.out.println("starting video transmission"); 

                 System.out.println("starting audio transmission"); 

                 vTraConnections.put(p.getOtherClient(), vt);   //καταχώρηση 

videoTRANSMIT 

                 aTraConnections.put(p.getOtherClient(), at);  //καταχώρηση 

audioTRANSMIT 

             } 

 

 

         if ((result1 == null) || (result2 == null)) { 

 

 //δηµιουργία αντικειµένου AVReceive2 

AVReceive2 avr = new AVReceive2(p.getIP(), recPortAudio, recPortVideo, 

p.getOtherClient()); 

             avr.setTheMM(this); 

             if (!avr.initialize()) {  //αρχικοποίηση – έναρξη του receiving 

 

                 System.err.println("AVReceive2 object FAILED to initialize the sessions."); 

                 vt.stop(); 

                 at.stop(); 

                 vTraConnections.remove(p.getOtherClient()); 

                 aTraConnections.remove(p.getOtherClient()); 

             } else { 

                 recConnections.put(p.getOtherClient(), avr);    //καταχώρηση του 

AVReceive2 

                 portIPtable.put(p.getOtherClient(), p);               //καταχώρηση του PortIP 

                 portList.add(p.getStartingPort());                       //καταχώρηση του port βάσης 

             } 

} 

 

        selectClient.setEnabled(true); 

} 

 

Όταν καλείται η stopMM σε κάποιον client δέχεται ως ορίσµατα το 

όνοµα του άλλου client µε τον οποίο έχει meeting και µια boolean ένδειξη 



 46 

που υποδεικνύει αν ο τερµατισµός είναι πρωτοβουλία του τοπικού client ή 

του άλλου. Αρχικά, ανακαλεί µε κλειδί το όνοµα του άλλου client από τα 

Hashtable τα αντικείµενα AVTransmit2 και AVReceive2 τα οποία σχετίζονται 

µε το συγκεκριµένο meeting που πρέπει να τερµατιστεί. Η λειτουργία των 

αντικειµένων τερµατίζεται και αυτά καταστρέφονται (null). Επίσης, 

διαγράφονται από τα Hashtable που τα είχε καταχωρήσει η startNewMM. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τις καταχωρήσεις του αντικειµένου PortIP και του port 

βάσης του meeting τα οποία επίσης διαγράφονται. Αν η διαδικασία 

τερµατισµού του meeting έχει προκληθεί από τον τοπικό client θα πρέπει, 

όπως είναι λογικό, να ενηµερωθεί και ο άλλος client. Η ενηµέρωσή του ξεκινά 

από την stopMM. Συγκεκριµένα, αν η boolean έχει τιµή true η stopMM 

αποστέλλει στο server-thread του τοπικού client ένα BasicMessage όπως 

έχει περιγραφεί και παραπάνω. Αν η boolean έχει τιµή false δεν χρειάζεται να 

ειδοποιηθεί ο άλλος client διότι απλά είναι εκείνος που έχει ξεκινήσει τις 

διαδικασίες τερµατισµού. Ακολουθεί ο κώδικας που υλοποιεί τη µέθοδο 

stopMM (MultiMeeting.java): 

 

public void stopMM(String clientNN, boolean kindOfStop) { 

          

 //τερµατισµός του audio/video receiving 

AVReceive2 avrec = (AVReceive2) recConnections.get(clientNN); 

         avrec.close(kindOfStop); 

         avrec = null; 

         recConnections.remove(clientNN); 

 

 //τερµατισµός του video transmiting 

         AVTransmit2 vtrans = (AVTransmit2) vTraConnections.get(clientNN); 

         vtrans.stop(); 

         vtrans = null; 

         vTraConnections.remove(clientNN); 

 

 //τερµατισµός του audio transmiting 

         AVTransmit2 atrans = (AVTransmit2) aTraConnections.get(clientNN); 

         atrans.stop(); 

         atrans = null; 
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         aTraConnections.remove(clientNN); 

 

 //ανάκληση του PortIP που αντιστοιχεί σε αυτό το meeting 

         PortIP pip = (PortIP) portIPtable.get(clientNN); 

 //διαγραφή του port βάσης του meeting από τη λίστα δεσµευµένων ports του client 

         portList.removeElement(pip.getStartingPort()); 

 

         if (kindOfStop) {   //διαδικασία ενηµέρωσης του άλλου client για τερµατισµό meeting 

             try { 

                out.writeObject(new BasicMessage("end of conf", clientNN, pip.getStartingPort())); 

             } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

} 

  

 //διαγραφή και του PortIP από το σχετικό Hashtable του client 

      portIPtable.remove(clientNN); 

         System.out.println("you have closed connection window with client: " + clientNN); 

    } 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 

Σχεδιασµός λογισµικού 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται η δοµή του κώδικα της εφαρµογής. 

Αρχικά θα αναπτυχθεί η εφαρµογή που τρέχει στην πλευρά του κάθε client 

και φέρει το όνοµα «MultiMeeting» και εν συνεχεία η εφαρµογή που 

λειτουργεί ως server και τρέχει διαρκώς σε κάποιο τερµατικό µε σταθερή ip 

και φέρει το όνοµα «MMServer». Η ανάπτυξη της δοµής του κώδικα 

συνοδεύεται από το σχετικό UML διάγραµµα. 

 

6.2 MultiMeeting 

 

Ο κώδικας του MultiMeeting αποτελείται από οχτώ κλάσεις, η κάθε µία 

βρίσκεται στο οµώνυµο αρχείο και είναι οι εξής: 

 

1. MultiMeeting 

2. AVTransmit2 

3. AVReceive2 

4. MMClientThread 

5. PortIP 

6. ReceiveFrame 

7. MeetingMessage 

8. BasicMessage 
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6.2.1.Η κλάση MultiMeeting 

Πρόκειται για την κύρια κλάση (main class) της εφαρµογής, είναι η πιο 

µεγάλη σε µέγεθος και διαχειρίζεται πολλές λειτουργίες της εφαρµογής που 

σε κάποια αναβάθµιση του κώδικα θα µπορούσαν να αποµακρυνθούν και να 

ανατεθούν σε νέες κλάσεις, µικρότερου µεγέθους. Φυσικά σε κάθε client που 

τρέχει την εφαρµογή δηµιουργείται ένα µοναδικό στιγµιότυπο της 

MultiMeeting. Οι βασικές λειτουργίες που διεκπεραιώνει η MultiMeeting είναι 

οι ακόλουθες: 

 

1. ∆ηµιουργεί και διαχειρίζεται το βασικό User Interface της εφαρµογής 

κατά συνέπεια αναλαµβάνει να διαχειριστεί και της εντολές του χρήστη 

όπως έναρξη καταγραφής δεδοµένων εικόνας και ήχου, σύνδεση και 

αποσύνδεση από τον server, δηµιουργία meeting κλπ. 

 

2. Αναζητεί συσκευές σύλληψης εικόνας και ήχου που έχουν 

καταχωρηθεί στο σύστηµα, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι συνδεδεµένες 

µε το σύστηµα ή όχι. 

 

3. Προκαλεί την σύνδεση του client µε τον server µέσω της δηµιουργίας 

κατάλληλης socket. 

 

4. ∆ηµιουργεί το thread του client που επικοινωνεί µε τον server. 

 

5. ∆ηµιουργεί τα audio και video data sources των αντίστοιχων 

συσκευών του χρήστη και εν συνεχεία τους αντίστοιχους players ώστε 

αυτά τα δεδοµένα να αναπαραχθούν και τοπικά. 

 

6. ∆ηµιουργεί αντικείµενα AVTransmit2 και AVReceive2 κάθε φορά που 

ένα νέο meeting στήνεται και, αντιστρόφως, τα καταστρέφει όταν το 

ίδιο meeting τερµατίζεται. Η δηµιουργία αυτών πραγµατοποιείται στην 

µέθοδο startNewMM ενώ η καταστροφή τους στη µέθοδο stopMM. 
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6.2.2.Η κλάση AVTransmit2 

Πρόκειται για την κλάση που σε περίπτωση δηµιουργίας κάποιου meeting 

διαχειρίζεται τα data sources που δηµιουργούνται τοπικά από τα capture 

devices του client µε σκοπό να τα επεξεργαστεί και να τα προωθήσει µέσω 

δικτύου προς τον client που περιµένει να τα παραλάβει. Για την σύναψη 

συνόδου µεταξύ των clients και την επίτευξη της µεταφοράς των δεδοµένων 

δηµιουργεί RTP Manager. Σε κάθε ενεργό meeting αντιστοιχούν δύο 

αντικείµενα AVTransmit2, ένα για τα δεδοµένα εικόνας και ένα για τα 

δεδοµένα ήχου. 

 

6.2.3.Η κλάση AVReceive2 

Πρόκειται για την κλάση που σε περίπτωση δηµιουργίας κάποιου meeting 

διαχειρίζεται τα data sources που εισέρχονται µέσω δικτύου από τον 

αποστολέα client. Για την σύναψη συνόδου µεταξύ των clients και την 

επίτευξη της παραλαβής των δεδοµένων δηµιουργεί RTP Manager. Επίσης, 

προκαλεί και τη δηµιουργία νέου frame, δηµιουργώντας νέο αντικείµενο 

ReceiveFrame, στο οποίο θα αναπαραχθούν τα εισερχόµενα δεδοµένα. Σε 

κάθε ενεργό meeting αντιστοιχεί ένα αντικείµενο AVReceive2 το οποίο 

αναλαµβάνει τα εισερχόµενα δεδοµένα της εικόνας αλλά και του ήχου. 

 

6.2.4.Η κλάση MMClientThread 

Σε κάθε εφαρµογή MultiMeeting που συνδέεται µε τον server δηµιουργείται 

ένα thread το οποίο αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει την επικοινωνία µεταξύ 

client και server συλλέγοντας όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα από τον server 

αλλά και αντιστρόφως να του προωθήσει όλα τα µηνύµατα που η εφαρµογή 

πρέπει να του αποστείλει προκειµένου να επιτευχθούν οι κρίσιµες λειτουργίες 

της. 

 

6.2.5.Η κλάση PortIP 

Στιγµιότυπα της κλάσης PortIP δηµιουργούνται αποκλειστικά στον server 

κάθε φορά που δύο clients επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε νέο meeting. Το 

αντικείµενο PortIP αποστέλλεται προς τους ενδιαφερόµενους clients και 
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µεταφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε 

client προκειµένου να εκκινήσει τις διαδικασίες για το νέο meeting. 

 

6.2.6.Η κλάση ReceiveFrame 

Αντικείµενα της ReceiveFrame δηµιουργούνται µόνο µέσω των αντικειµένων 

AVReceive2. Συγκεκριµένα, το αντικείµενο AVReceive2 που αντιστοιχεί σε 

κάθε meeting προκαλεί τη δηµιουργία ενός νέου frame όπου θα 

αναπαραχθούν τα εισερχόµενα δεδοµένα εικόνας και ήχου. Αυτό 

επιτυγχάνεται δηµιουργώντας ένα νέο αντικείµενο ReceiveFrame. Εκεί 

δηµιουργείται το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον και οι players που θα 

αναλάβουν την αναπαραγωγή των δεδοµένων. Σε περίπτωση που κάποιος 

client επιθυµεί να κλείσει το frame ενός ενεργού meeting τότε η 

ReceiveFrame, µέσω του windowClosing event, εκκινεί τις διαδικασίες 

τερµατισµού του meeting. 

 

6.2.7.Η κλάση MeetingMessage 

Αντικείµενα MeetingMessage δηµιουργούνται στην MultiMeeting κάθε φορά 

που ο χρήστης επιλέγει από τη σχετική λίστα κάποιον άλλο client για να 

επιδιώξει ένα νέο meeting µαζί του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην 

υπάρχει ήδη ενεργό meeting µεταξύ αυτών των δύο. Το MeetingMessage 

που δηµιουργείται προωθείται µεταξύ των clients και του server µέχρι να 

εξακριβωθεί αν είναι κοινή επιθυµία των clients να επικοινωνήσουν. Σε κάθε 

προώθηση του µηνύµατος µεταξύ των εµπλεκοµένων εφαρµογών, και 

ανάλογα µε τη φάση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία, διαφοροποιείται ο 

κωδικός του τύπου του, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στο µήνυµα ως 

επιπλέον πληροφορία. Οι τιµές που παίρνει είναι από 1 µέχρι 4. 

 

6.2.8.Η κλάση BasicMessage 

Τα αντικείµενα BasicMessage µπορεί δηµιουργηθούν σε διάφορες φάσεις 

της εφαρµογής MultiMeeting γιατί πρόκειται για τον πιο κοινόχρηστο τύπο 

µηνύµατος. Η κλάση έχει πέντε constructors προκειµένου να εξυπηρετήσει 

την ανάγκη της εφαρµογής για ανταλλαγή πολλών µηνυµάτων µε 
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διαφορετικά χαρακτηριστικά το καθένα. Πιο συγκεκριµένα, BasicMessage 

χρησιµοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

1. Αίτηση του client προς τον server να διαγράψει ένα port βάσης από τη 

σχετική λίστα διότι ένα meeting τερµατίστηκε (1ος constructor). 

 

//**** protos constructor 

public BasicMessage(String type, int startingPort) { 

this.type = type; 

this.startingPort = startingPort; 

} 

 

 χρήση: new BasicMessage("remove port", bm.getStartingPort()) 

 θέση: MMClientThread 

 

2. Αίτηση του client προς τον server για διαγραφή από την λίστα των 

online clients και αποσύνδεση (2ος constructor). 

 

//**** deuteros constructor 

public BasicMessage(String type, String information) { 

this.type = type; 

this.information = information; 

} 

 

 χρήση: new BasicMessage("bye", nnField.getText()) 

 θέση: MultiMeeting 

 

3. Ενηµέρωση όλων των clients από τον server για την αποσύνδεση 

κάποιου άλλου client (2ος constructor). 

 

χρήση: new BasicMessage("remove client", nickname) 

θέση: MMServerThread 
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4. Ενηµέρωση ενός client από τον server ότι η αίτησή του για 

καταχώρηση απορρίφθηκε (2ος constructor). 

χρήση: new BasicMessage("not accepted", "ip already reserved") και 

         new BasicMessage("not accepted", "nickname already reserved") 

θέση: MMServerThread 

 

5. Ενηµέρωση ενός client από τον server ότι η αίτησή του για 

καταχώρηση στους online clients εγκρίθηκε (3ος constructor). 

 

//**** tritos constructor 

public BasicMessage(String type, HashSet NNSet) { 

this.type = type; 

this.NNSet = NNSet; 

} 

 

 χρήση: new BasicMessage("accepted", mms.getNNSet()) 

 θέση: MMServerThread 

 

6. Ενηµέρωση του server από τον client ότι τερµατίζει συγκεκριµένο 

meeting (4ος constructor). 

 

//**** tetartos constructor 

public BasicMessage(String type, String information, int startingPort) { 

this.type = type; 

this.information = information; 

this.startingPort = startingPort; 

} 

 

 χρήση: new BasicMessage("end of conf", clientNN, pip.getStartingPort()) 

 θέση: MultiMeeting 

 

7. Αίτηση του client προς τον server για καταχώρησή του στους online 

clients (5ος constructor). 

 

//**** pemptos constructor 
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public BasicMessage(String type, String information, Vector pL) { 

this.type = type; 

this.information = information; 

this.portList = pL; 

} 

 

 χρήση: new BasicMessage("new client", nnField.getText(), portList) 

 θέση: MultiMeeting 

 

Ακολουθεί το διάγραµµα UML της εφαρµογής MultiMeeting όπως αυτό 

προέκυψε από επεξεργασία του κώδικα της από το λογισµικό eUML2 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1 – ∆ιάγραµµα UML εφαρµογής MultiMeeting 
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6.3 MMServer 

 

Ο κώδικας του MMServer αποτελείται από έξι κλάσεις, η κάθε µία βρίσκεται 

στο οµώνυµο αρχείο και είναι οι εξής: 

 

1. MMServer 

2. MMServerThread 

3. Registration 

4. PortIP 

5. MeetingMessage 

6. BasicMessage 

 

Οι τρεις τελευταίες κλάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιεί η 

εφαρµογή MultiMeeting και η λειτουργία τους έχει αναλυθεί παραπάνω. 

Πρόκειται για κλάσεις των οποίων τα αντικείµενα ανταλλάσσονται µεταξύ 

client και server ως µηνύµατα και µεταφέρουν κρίσιµες πληροφορίες για την 

διεκπεραίωση των διάφορων λειτουργιών. Κατ’ επέκταση η παρουσία τους 

και στη πλευρά του client και στη πλευρά του server ήταν επιβεβληµένη. 

 

6.3.1.Η κλάση MMServer 

Πρόκειται για την κύρια κλάση (main class) της εφαρµογής που υλοποιεί τον 

server. Η εφαρµογή τρέχει σε τερµατικό µε σταθερή ip και φυσικά 

δηµιουργείται ένα µοναδικό στιγµιότυπο του MMServer το οποίο δηµιουργεί 

µια ServerSocket σε συγκεκριµένο port. Βασική λειτουργία του είναι η 

αναµονή για εµφάνιση νέων clients που επιθυµούν να συνδεθούν µαζί του. Η 

εµφάνιση κάποιου νέου client συνεπάγεται την άµεση δηµιουργία ενός νέου 

thread το οποίο θα αναλάβει την διασύνδεση του server µε τον συγκεκριµένο 

client. Επιπροσθέτως, ο server αναλαµβάνει να διατηρήσει ειδικές 

πληροφορίες για κάθε έναν client που είναι συνδεδεµένος µαζί του αλλά και 

συνολικά για όλους τους clients µαζί. Συγκεκριµένα, διατηρεί ένα HashSet για 

αποθήκευση των nickname και ένα HashSet για αποθήκευση των ip των 

clients που είναι online. Αυτό εξυπηρετεί στο να αποκλείονται οι συνδέσεις 
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δύο ή περισσότερων clients µε το ίδιο nickname όπως επίσης και να 

αποτρέπεται η σύνδεση πολλαπλών στιγµιότυπων της εφαρµογής 

MultiMeeting από το ίδιο τερµατικό, δηλαδή την ίδια ip. Επιπλέον, ο server 

διατηρεί ένα Hashtable στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία για κάθε client µε 

τη µορφή αντικειµένων τύπου Registration. Για κάθε συνδεδεµένο client 

υπάρχει µια µοναδική καταχώρηση στο συγκεκριµένο Hashtable µε κλειδί το 

έτσι κι αλλιώς µοναδικό nickname του. Τέλος, στον κώδικα της 

συγκεκριµένης κλάσης υπάρχουν πολλές µέθοδοι που εξυπηρετούν τη 

διαχείριση των παραπάνω πληροφοριών. 

 

6.3.2.Η κλάση MMServerThread 

Για κάθε client που συνδέεται µε τον server δηµιουργείται ένα thread το 

οποίο αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει την επικοινωνία µεταξύ server και client 

συλλέγοντας όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα από τον client αλλά και 

αντιστρόφως να του προωθήσει όλα τα µηνύµατα που η εφαρµογή πρέπει να 

του αποστείλει προκειµένου να επιτευχθούν οι κρίσιµες λειτουργίες της. 

 

6.3.3.Η κλάση Registration 

Για κάθε client που ο server εγκρίνει την καταχώρησή του δηµιουργείται ένα 

µοναδικό αντικείµενο Registration που καταχωρείται σε ειδικό Hashtable. Το 

κάθε αντικείµενο έχει τέσσερις ιδιότητες. Πρόκειται για το nickname του client, 

την ip του, το outputstream του serverthread του client και ένα Vector µε τα 

port βάσης που έχει δεσµευµένα. Επιπλέον, στον κώδικα της συγκεκριµένης 

κλάσης υπάρχουν πολλές µέθοδοι που εξυπηρετούν τη διαχείριση των 

παραπάνω πληροφοριών. 

 

Ακολουθεί το διάγραµµα UML της εφαρµογής MMServer όπως αυτό 

προέκυψε από την επεξεργασία του κώδικα της από το λογισµικό eUML2. 
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Εικόνα 6.2 – ∆ιάγραµµα UML εφαρµογής MMServer 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 

User Interface 

 

 

7.1 Τα βασικά µέρη 

 

Σε µια εφαρµογή που σχετίζεται µε live επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων 

clients µε εικόνα και ήχο είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα interface που να 

προβάλλει τα δεδοµένα εικόνας, να αναπαράγει τον ήχο και επιπλέον, να 

ενηµερώνει τον χρήστη µε πληροφορίες που απαιτείται να γνωρίζει και να 

του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τις λειτουργίες της εφαρµογής. Η 

εφαρµογή MultiMeeting παρέχει στον χρήστη ένα interface που πληρεί τις 

παραπάνω απαιτήσεις. Στην Εικόνα 7.1 φαίνεται η πρώτη εικόνα που έχει ο 

χρήστης µόλις εκκινήσει την εφαρµογή. Συνοδεύεται από επεξηγήσεις των 

τεσσάρων βασικών τµηµάτων που συγκροτούν το συγκεκριµένο interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.1 – Το User Interface µε επεξηγήσεις 
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Η επιφάνεια χωρίζεται σε τέσσερις επιµέρους τοµείς από τους οποίους 

ο καθένας έχει διαφορετική λειτουργικότητα. Οι τοµείς είναι οι εξής: 

 

1. «Online», όπου προβάλλονται οι ενεργοί χρήστες του MultiMeeting. Η 

λίστα ανανεώνεται αυτόµατα, κάθε φορά που κάποιος νέος client 

συνδέεται µε τον server της εφαρµογής ή όταν κάποιος ενεργός client 

αποσυνδεθεί από τον server. Επίσης, για να εκκινήσει ένα νέο 

meeting ο χρήστης αρκεί να επιλέξει αυτόν που επιθυµεί από την 

λίστα και να πιέσει το button «SELECT» από τον τοµέα «ACTION». 

Αν δεν υφίσταται ήδη ένα meeting µεταξύ αυτών των δύο, θα 

ξεκινήσουν οι διαδικασίες δηµιουργίας του. 

 

2. «Critical Messages», όπου προβάλλονται κρίσιµα για τη λειτουργία 

της εφαρµογής µηνύµατα. Αυτά σχετίζονται µε το αν έχουν βρεθεί οι 

κατάλληλες συσκευές για σύλληψη δεδοµένων εικόνας και ήχου, µε τη 

πορεία της σύνδεσης ή της αποσύνδεσης από τον server, µε την 

πορεία της δηµιουργίας και τερµατισµού ενός meeting κ.α. 

 

3. «Action», όπου βρίσκονται buttons που επιτρέπουν στο χρήστη να 

προβεί σε ενέργειες όπως η έναρξη καταγραφής εικόνας και ήχου από 

τις συσκευές του (button START CAM), σύνδεση µε τον server (button 

CONNECT), αποσύνδεση από τον server (button DISCONNECT), 

ορισµός του nickname (πεδίο κειµένου), επιλογή client για δηµιουργία 

meeting (button SELECT) και φραγή εισερχόµενων αιτήσεων από 

άλλους clients για νέα meeting (button BLOCK). 

 

4. «this is you!!!», όπου προβάλλεται η εικόνα του χρήστη όπως αυτή 

καταγράφεται από την camera του. Επίσης, σε αυτό το χώρο 

προβάλλεται και το πλαίσιο διαλόγου µε τον χρήστη στο οποίο 

καλείται να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην αίτηση κάποιου άλλου 

χρήστης ο οποίος επιθυµεί να συνοµιλήσει µαζί του. 
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Εικόνα 7.2 – Παράθυρο διαλόγου µε τον χρήστη για αίτηµα νέου meeting 

 

7.2 ∆ηµιουργία νέου Frame 

 

Για κάθε νέο meeting δηµιουργείται στην πλευρά του κάθε client ένα 

ξεχωριστό frame στο οποίο αναπαράγονται τα εισερχόµενα δεδοµένα video 

αλλά και ο ήχος µε την δηµιουργία αντίστοιχων players. Το κάθε frame είναι 

ουσιαστικά ένα αντικείµενο της κλάσης ReceiveFrame και η δηµιουργία του 

προκαλείται από αντικείµενα της κλάσης AVReceive2 µόλις αντιληφθούν ότι 

κάποιο εισερχόµενο stream δεδοµένων media εµφανίστηκε. Κάθε frame που 

δηµιουργείται έχει τη µορφή αυτού στην Εικόνα 7.3. Στην επικεφαλίδα του 

frame αναγράφεται το όνοµα του client µε τον οποίο ο χρήστης έχει meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.3 – Frame αναπαραγωγής εισερχόµενων media δεδοµένων 
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 Αν ο χρήστης τρέχει ταυτόχρονα πολλά meetings, και τα αντίστοιχα 

frames είναι ανοιχτά, τότε η εµφάνιση της εφαρµογής είναι σαν αυτή που 

φαίνεται στην Εικόνα 7.4 όπου ένας χρήστης συνοµιλεί µε τέσσερις άλλους 

χρήστες και τα αντίστοιχα frames είναι ενεργοποιηµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.4 – Ένας χρήστης µε τέσσερα ενεργά meetings 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

 

Προοπτικές εξέλιξης και βελτιώσεις 

 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Μια εφαρµογή που σχεδιάζεται και υλοποιείται στα πλαίσια µιας 

διπλωµατικής εργασίας είναι λογικό να παρουσιάζει σχεδιαστικές ατέλειες και 

να έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σκοπός δεν είναι η υλοποίηση ενός 

προϊόντος που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και κατά συνέπεια θα πληρεί 

όλα τα σχετικά εµπορικά standards. Αντιθέτως, σκοπός είναι η µελέτη πάνω 

σε νέα επιστηµονικά αντικείµενα και η γνωριµία µε τοµείς που παρουσιάζουν 

εξαιρετικό τεχνολογικό ενδιαφέρον. Κάτω από αυτή τη λογική αναπτύχθηκε 

και η εφαρµογή MultiMeeting. Οι σχεδιαστικές ελλείψεις και οι λειτουργικές 

αδυναµίες της είναι γνωστές και δεδοµένες. ∆εν εµποδίζουν όµως σε καµία 

περίπτωση τη σωστή λειτουργία της και κατ’ επέκταση την εµβάθυνση στη 

µελέτη των αντικειµένων βάση των οποίων σχεδιάστηκε. Παρακάτω 

ακολουθούν παρατηρήσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 

λειτουργικότητας της εφαρµογής, στη βελτίωση των παρεχόµενων προς τον 

χρήστη υπηρεσιών και στην προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών που θα 

αυξήσουν και θα αναβαθµίσουν τις δυνατότητές της προσφέροντάς της έτσι 

νέες προοπτικές. 

 

8.2 Βελτίωση σχεδιασµού κώδικα και απόδοσης εφαρµογής 

 

Ο κώδικας της εφαρµογής MultiMeeting είναι αποτέλεσµα ένωσης κλάσεων 

που παρέχει η Sun προκειµένου να προωθήσει την χρήση του JMF API, και 

οι οποίες υπέστησαν σοβαρές τροποποιήσεις, µε κλάσεις που 

δηµιουργήθηκαν εκ του µηδενός στα πλαίσια της ανάπτυξης της εφαρµογής. 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι προηγούµενη προγραµµατιστική εµπειρία µε τη 

γλώσσα Java δεν υπήρχε. Κατά συνέπεια, είναι αναµενόµενο να υπάρχουν 

σχεδιαστικές αδυναµίες που σχετίζονται µε τη δοµή του κώδικα όπως για 

παράδειγµα συµβαίνει µε την ανάγκη για παρουσία περισσότερων αλλά 

µικρότερων σε µέγεθος κλάσεων. 

Επιπροσθέτως, βελτιώσεις µπορούν να επιτευχθούν στη σειρά 

εκτέλεσης των κρίσιµων τµηµάτων κώδικα που επηρεάζουν την απόδοση της 

εφαρµογής αλλά και στη διασφάλιση της απροβληµάτιστης λειτουργίας της 

εφαρµογής, προλαµβάνοντας κάθε πιθανό σενάριο που σχετίζεται µε λάθος 

του χρήστη ή ξαφνική αδυναµία υποστήριξης από το hardware, είτε αυτό 

αφορά το τερµατικό σύστηµα είτε το δίκτυο. 

Επιπλέον, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν σε θέµατα που σχετίζονται 

µε την δέσµευση bandwidth από την εφαρµογή για κάθε µια σύνοδο που 

δηµιουργείται. Η βελτίωση σε αυτόν τον τοµέα µπορεί να επιτευχθεί µε 

κατάλληλη ρύθµιση της συµπίεσης των δεδοµένων και του µεγέθους του 

µεταδιδόµενου video frame αλλά και µε την επιλογή του κατάλληλου format 

για ήχο και εικόνα. Η συγκεκριµένη βελτίωση θα µπορούσε να επιτυγχάνεται 

και δυναµικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του MultiMeeting και ενώ 

υπάρχουν ενεργά meetings, προσδίδοντας έτσι χαρακτηριστικά που σαφώς 

υποδηλώνουν ευφυή συµπεριφορά από µέρος του συστήµατος. Για 

παράδειγµα, αν κάποιος client δηµιουργεί πολλαπλά meetings θα ήταν 

θεµιτό σταδιακά, όσο αυξάνεται ο αριθµός των meetings, να αυξάνεται ο 

βαθµός συµπίεσης των δεδοµένων και να µειώνεται το µέγεθος του 

µεταδιδόµενου video frame. Θα µπορούσε ακόµα και να αποκλείεται η 

δηµιουργία νέων meetings µέχρι να τερµατιστεί πρώτα κάποιο άλλο, να 

επιβληθεί δηλαδή κάποιο ανώτατο όριο στη δηµιουργία πολλαπλών ενεργών 

meetings ή στην δέσµευση του bandwidth. Αυτές οι µεταβολές θα πρέπει να 

µεταφέρονται και προς τους άλλους clients που συµµετέχουν σε αυτά τα 

meetings ώστε να µεταβάλλουν αντίστοιχα τις δικές τους παραµέτρους 

καθώς για κάθε client τα πολλαπλά meetings επιβαρύνουν ταυτόχρονα και το 

downloading και το uploading του. 
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8.3 Προσθήκη δυνατοτήτων καταγραφής και ελέγχου 

συµβάντων 

 

Προκειµένου να υπάρχει καλύτερη επόπτευση των συµβάντων κατά την 

εκτέλεση της εφαρµογής θεωρείται απαραίτητη η καταγραφή αυτών, µε 

χρονική σειρά, σε ειδικά αρχεία τύπου log file, και από τον client και από τον 

server. 

Επιπλέον, θα ήταν θεµιτή η δηµιουργία User Interface και στην 

πλευρά του server προκειµένου να αποκτά περισσότερο νόηµα η φυσική 

παρουσία διαχειριστή του συστήµατος. Το συγκεκριµένο UI θα µπορούσε να 

παρέχει οπτικά πληροφορίες ελέγχου της κατάστασης του συστήµατος όπως 

πόσοι χρήστες του MultiMeeting είναι online, πόσα meetings είναι σε εξέλιξη 

και σε πόσα συµµετέχει ο κάθε χρήστης, ποια ports είναι δεσµευµένα ανά 

χρήστη, τυχόν σφάλµατα που προέκυψαν, διάφορα στατιστικά στοιχεία όπως 

διάρκεια για κάθε meeting κ.α. 

Επίσης, το UI θα µπορούσε να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης και 

λήψης αποφάσεων από µέρος του server όπως το να αποκλείει την σύνδεση 

συγκεκριµένων clients µε τον server (αποκλεισµός ip), να διακόπτει την 

εξέλιξη ενός meeting ή ακόµα και να δηµιουργεί νέα meeting µεταξύ πολλών 

χρηστών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγµατοποίησης teleconference µε 

κεντρική διαχείριση από πλευράς server. 

 

8.4 Προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών για το χρήστη 

 

Οι επιπλέον υπηρεσίες που θα µπορούσαν να προστεθούν προς όφελος του 

χρήστη έχουν να κάνουν µε 

(α) τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός meeting, εξ’ ολοκλήρου ή 

αποσπασµατικά, σε σχετικό αρχείο, 

(β) τη δυνατότητα δηµιουργίας teleconference µε πρωτοβουλία και κεντρική 

διαχείριση από την πλευρά ενός χρήστη, 

(γ) επιλογή για meeting µε αποστολή ή και λήψη µόνο εικόνας ή µόνο ήχου, 

(δ) επιλογή για κρυπτογράφηση των δεδοµένων που µεταδίδονται, 
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(ε) επιλεκτικός αποκλεισµός εισερχόµενων µηνυµάτων από συγκεκριµένους 

χρήστες ή, αντιστρόφως, αυτόµατη αποδοχή εισερχόµενων αιτήσεων από 

συγκεκριµένους χρήστες, 

(στ) επιλογή invisible state κατά την σύνδεση, 

(ζ) δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων µεταξύ των χρηστών κ.α. 

 

8.5 Προσαρµογή εφαρµογής στις ανάγκες παραπλήσιων 

τεχνολογιών 

 

Μια εφαρµογή live µετάδοσης εικόνας και ήχου θα µπορούσε πολύ άνετα να 

χρησιµοποιηθεί και σε συστήµατα παρακολούθησης χώρων, αρκεί να 

προηγηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στον κώδικα που ειδικά στην 

περίπτωση του MultiMeeting δεν είναι πολλές. Η ροή δεδοµένων θα 

µπορούσε να είναι συνεχής ή ελεγχόµενη από κάποιον αποµακρυσµένο 

διαχειριστή. Τα δεδοµένα που µεταδίδονται live από τον αποµακρυσµένο 

χώρο προς τον χρήστη που ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση µπορούν 

παράλληλα να αποθηκεύονται τοπικά ή να αποστέλλονται σε κάποιο 

τερµατικό που έχει την κεντρική διαχείριση και εποπτεία και να 

αποθηκεύονται εκεί. Τέτοιες εφαρµογές παρακολούθησης χώρων µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα ασφαλείας για εγκαταστάσεις υψηλού 

ενδιαφέροντος ή ακόµα και για απλή παρακολούθηση ενός παιδικού 

υπνοδωµατίου όπου κοιµάται κάποιο βρέφος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

 

Προβλήµατα κατά την υλοποίηση και αντιµετώπιση 

 

 

9.1 Εισαγωγή 

 

Θα ήταν εξαιρετικά περίεργο αν η ανάπτυξη µιας εφαρµογής όπως αυτή που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής δεν είχε να αντιµετωπίσει 

προβλήµατα, µικρής ή µεγάλης σηµασίας. Εξάλλου θα µπορούσε να 

θεωρηθεί και ιδιαιτέρως γόνιµη η παρουσία προβληµάτων καθώς προσφέρει 

ξεχωριστές εµπειρίες στον φοιτητή, δοκιµάζει τα αντανακλαστικά του, τον 

εξωθεί στην εξεύρεση λύσεων, και δη των βέλτιστων, και τον προετοιµάζει 

για τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε εταιρείες ανάπτυξης 

εφαρµογών όπου τα προβλήµατα και η πίεση θεωρούνται εκ των ουκ άνευ. 

Παρακάτω αναλύονται τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν 

κατά την υλοποίηση του MultiMeeting. 

 

9.2 clientThread 

 

Κατά την εκτέλεση της εφαρµογής υπήρχε ανάγκη στην πλευρά του client για 

αδιάκοπη αναµονή για εισερχόµενα µηνύµατα από µέρους του server. 

Επιλέχθηκε η λύση της δηµιουργίας ξεχωριστού thread το οποίο τρέχει 

παράλληλη µε την κύρια εφαρµογή και εξυπηρετεί πλήρως την λειτουργία της 

λήψης αλλά και αποστολής µηνυµάτων µε τον server. Έτσι, η εφαρµογή 

λειτουργεί πιο αρµονικά χωρίς να διακόπτεται από λήψεις µηνυµάτων. Στην 

πλευρά του server δεν υπήρχε αντίστοιχο πρόβληµα καθώς εξ’ αρχής 

δηµιουργείται ένα νέο thread για κάθε client. 
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9.3 Τερµατισµός meeting 

 

Ο τρόπος τερµατισµού ενός ενεργού meeting αποτέλεσε αιτία για 

προβληµατισµό. Επιλέχθηκε, κυρίως για λόγους απλότητας, ο τερµατισµός 

να επιτυγχάνεται απλώς µε το κλείσιµο του frame που αντιστοιχεί στο προς 

τερµατισµό meeting. Η απλότητα έγκειται στο γεγονός της αξιοποίησης του 

windowClosing event που ενεργοποιείται µόλις ο χρήστης κλείσει το frame. 

Αυτή η ενεργοποίηση οδηγεί στο σχετικό τµήµα κώδικα της κλάσης 

ReceiveFrame όπου ξεκινούν οι διαδικασίες τερµατισµού του meeting. 

 

9.4 Πλήθος διαφορετικών τύπων µηνυµάτων 

 

Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της εφαρµογής για επικοινωνία µε τον 

server και να ανταλλάξουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούν οι 

διάφορες λειτουργίες χρειάζονται ένα πλήθος διαφορετικών µηνυµάτων από 

τα οποία το καθένα φέρει µια διαφορετική πληροφορία. Ταυτόχρονα όµως 

απαιτείται να είναι εύκολη η δηµιουργία και η διαχείριση των µηνυµάτων. Η 

επίτευξη των παραπάνω οδήγησε στην οµαδοποίηση των µηνυµάτων σε 

κατηγορίες βάση των πληροφοριών που φέρουν και στη δηµιουργία 

αντίστοιχων αντικειµένων. 

 

9.5 Αύξηση ενεργών meetings και επιβάρυνση bandwidth 

 

Ένα πρόβληµα που παραµένει άλυτο για την συγκεκριµένη εφαρµογή είναι η 

υπερβολική δέσµευση του διαθέσιµου bandwidth όσο τα ενεργά meetings 

αυξάνονται. Το πρόβληµα αυτό σχετίζεται µε τον τρόπο που µεταφέρονται τα 

δεδοµένα από client σε client. Μια λύση που προσφέρει χαρακτηριστικά 

ευφυούς συµπεριφοράς από µέρους του συστήµατος και σχετίζεται µε τη 

διαχείριση του bandwidth και της συµπίεσης των µεταδιδόµενων δεδοµένων 

προτείνεται στο κεφάλαιο µε τις πιθανές βελτιώσεις της εφαρµογής. 
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9.6 ∆ιαδίκτυο 

 

Ένα ακόµα άλυτο πρόβληµα για την εύρυθµη λειτουργία της εφαρµογής 

MultiMeeting είναι η ασταθής φύση του διαδικτύου και το γεγονός ότι δεν 

είναι δοµηµένο ώστε να εξυπηρετήσει ανάγκες εφαρµογών που 

χρησιµοποιούν τεχνολογίες media streaming. Φυσικά η συγκεκριµένη 

εργασία δεν έχει σκοπό να ανατρέψει την υπάρχουσα δοµή του διαδικτύου ή 

ακόµα και να την βελτιώσει αλλά να την αξιοποιήσει. Τα προβλήµατα που 

εισέρχονται από την χρήση του διαδικτύου έχουν να κάνουν µε τις 

διαφορετικές συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, τη συµπεριφορά των κατά 

τόπους υποδοµών των providers, το φόρτο του διαδικτύου που µεταβάλλεται 

δυναµικά και χωρίς να ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο και φυσικά 

τις εφαρµογές που τρέχει ο κάθε χρήστης τοπικά και µπορεί να δεσµεύουν 

ποσοστό του διαθέσιµου bandwidth. Τα παραπάνω προβλήµατα 

εξαλείφονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε δίκτυα LAN λόγω του πολύ µεγάλου 

διαθέσιµου bandwidth. 

 

9.7 ∆ιαχείριση δεσµευµένων ports 

 

Κάθε client δεσµεύει οχτώ ports για την επίτευξη ενός meeting. Γίνεται 

εύκολα κατανοητό πως είναι θεµιτό όταν τερµατίζεται ένα meeting και 

αποδεσµεύει τα ports να χρησιµοποιούνται ξανά όταν ένα νέο meeting 

δηµιουργείται προκειµένου να µην ξεφύγει ο αριθµός των ports σε πολύ 

µεγάλα νούµερα από τις επανειληµµένες δηµιουργίες νέων meetings. Αυτό το 

χαρακτηριστικό της εφαρµογής επιτυγχάνεται µε τη χρήση Vector όπου 

αποθηκεύονται τα ports βάσης για κάθε meeting. Αυτή η καταχώρηση 

συµβαίνει και στην πλευρά του client και του server. Το συγκεκριµένο Vector 

που δηµιουργείται ειδικά για κάθε client δίνει τη δυνατότητα στον server, όταν 

πρέπει να ορίσει port βάσης για ένα νέο meeting, να ανατρέξει στο Vector 

του κάθε client και να βρει το πρώτο διαθέσιµο port βάσης που είναι κοινό για 

τους συµµετέχοντες clients. Έτσι, ο αριθµός των ports συγκρατείται σε 

χαµηλά νούµερα εφόσον και η ταυτόχρονη δηµιουργία meetings παραµένει 
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σε λογικά πλαίσια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν τρέχουν 5 meetings 

ταυτόχρονα, τότε κάθε client δεσµεύει 40 ports. Αυτά τα ports δεν είναι κατ’ 

ανάγκη συνεχόµενα αλλά τοποθετηµένα σε οχτάδες µέσα σε ένα εύρος τιµών 

που ξεκινούν από την τιµή 45000. Με την παρουσία των Vector portList για 

κάθε client επιτυγχάνεται η τελευταία οχτάδα να παραµένει σε τιµές κοντά 

στην αρχική τιµή. 

 

9.8 Προβλήµατα προερχόµενα απ’ τη χρήση του JMF 

 

9.8.1.Κλάσεις AVTransmit2 και AVReceive2 

Οι συγκεκριµένες κλάσεις που παρέχονται από την Sun υλοποιούν τις 

κρίσιµες λειτουργίες επεξεργασίας, αποστολής και παραλαβής δεδοµένων 

media µέσω δικτύου. Η κατανόηση τους όµως ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη και 

χρονοβόρα. Μοναδική αξιόπιστη πηγή πληροφοριών το JMF API guide, το 

οποίο όµως ασχολείται γενικά µε το θέµα, και τα σχόλια επί του κώδικα. 

Ακόµα και κάτω από αυτές τις συνθήκες η χρήση τους ήταν επιβεβληµένη. 

Τελικώς, επιτεύχθηκε µια ιδιαιτέρως επιτυχηµένη χρήση των κλάσεων αφού 

πρώτα υπέστησαν σοβαρές τροποποιήσεις ώστε να προσαρµοστούν στις 

απαιτήσεις της εφαρµογής MultiMeeting. 

 

9.8.2.Συνεργασία JMF µε Capture Devices 

Όταν µια νέα συσκευή σύλληψης δεδοµένων εικόνας και ήχου εγκαθίσταται 

στον υπολογιστή υπάρχει πρόβληµα στην αναγνώρισή της από το JMF API. 

Η JMF δε µπορεί να βρει αυτοµάτως τη συσκευή αν πρώτα δεν ακολουθήσει 

ο χρήστης µια διαδικασία. Συγκεκριµένα, πρέπει να ανατρέξει στα 

«Preferences» του JMStudio όπου στο σχετικό tab «Capture Devices» 

πρέπει να επιλέξει το button «Detect Capture Devices». Η συγκεκριµένη 

διαδικασία αρκεί να ακολουθηθεί µια φορά για κάθε συσκευή. Σε περίπτωση 

όµως που η εγκατάσταση της συσκευής προηγείται της εγκατάστασης του 

λογισµικού του JMF API δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η παραπάνω 

διαδικασία από τον χρήστη καθώς κατά την εγκατάστασή του το JMF API την 

εκτελεί αυτοµάτως οπότε καταχωρεί τις συσκευές. 
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9.8.3.Υποστήριξη του Java Media Framework 

Είναι πραγµατικά παράξενο και ανεξήγητο το γεγονός ότι η Sun έχει 

παρατήσει την εξέλιξη του συγκεκριµένου API από τον Μάιο του 2003 οπότε 

και εκδόθηκε η τελευταία ενηµέρωση του λογισµικού µε τίτλο «JMF 2.1.1e» 

[8]. Από τότε µοναδική αναβάθµιση είναι αυτή του Νοεµβρίου του 2004 οπότε 

και εκδόθηκε ένα plug in που επιτρέπει την υποστήριξη αρχείων τύπου mp3 

από τη JMF. Η κατάσταση έκτοτε παραµένει στάσιµη, τα bugs δεν 

διορθώνονται και δεν υπάρχει επίσηµη υποστήριξη των χρηστών της JMF. 

Το σχετικό forum που διατίθεται στο site της Sun υποστηρίζεται ουσιαστικά 

από την παρουσία των χρηστών της JMF οι οποίοι όµως δεν µπορούν να 

προσφέρουν λύσεις σε όλα τα επίπεδα. 

 

9.8.4.Έλεγχος των data sources και των κλώνων τους 

Προέκταση του προβλήµατος που αναφέρεται παραπάνω σχετικά µε την 

έλλειψη υποστήριξης του JMF από τη Sun είναι ο κατά προσέγγιση χειρισµός 

πολλών λειτουργικών δυνατοτήτων του συγκεκριµένου API. Πιο 

συγκεκριµένα, δεν γίνεται πουθενά σαφές στα επίσηµα κείµενα που 

συνοδεύουν το API ποιος είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης των data 

sources και των κλώνων τους. Ο χειρισµός τους προκύπτει κατά κανόνα 

ύστερα από πειραµατισµούς και λαµβάνοντας υπ’ όψιν κάποια δείγµατα 

κώδικα που διατίθενται επισήµως, κάποιες γενικές αναφορές στο API guide, 

τµήµατα κώδικα από άλλους χρήστες της JMF και συµβουλές χρηστών µέσω 

του JMF forum αλλά και αλλού στο διαδίκτυο. O εντοπισµός των 

προβληµάτων και η αναζήτηση λύσεων στην εφαρµογή MultiMeeting σε ότι 

αφορά τις διαδικασίες έναρξης και τερµατισµού ενός data source και των 

κλώνων του αποτέλεσαν αφορµή για άγονο πειραµατισµό επί του κώδικα 

καθώς δεν υπάρχει καταγεγραµµένη γνώση και δυστυχώς δεν παρέχεται η 

δυνατότητα για εµβάθυνση στον κώδικα του JMF API αφού ο κώδικας που 

διατίθεται για κατέβασµα έχει µεθόδους χωρίς το σώµα του κώδικα που τις 

υλοποιεί. 
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9.8.5.ByeEvent bug 

Ένα επίσηµα αναγνωρισµένο bug της JMF, από τις 2 Μαρτίου 2001, που 

προβληµάτισε την λειτουργία της εφαρµογής MultiMeeting, είναι η 

προβληµατική αποστολή του ByeEvent [12] από τον client που τερµατίζει την 

αποστολή δεδοµένων media. Το ByeEvent χρησιµεύει στο να ειδοποιηθεί ο 

απέναντι client ότι ουσιαστικά τερµατίστηκε ένα meeting. Πιο συγκεκριµένα, 

για να σταµατήσει η αποστολή δεδοµένων από έναν client προς έναν άλλο 

αρκεί να τρέξει την εντολή: 

 

rtpMngr.removeTarget( remoteAddress, reason); 

 

όπου rtpMngr είναι ο RTPManager της συνόδου, remoteAddress το 

SessionAddress (ip και port) του άλλου client και reason ένα string µε την 

αιτία της παύσης της αποστολής. 

Αυτή η εντολή θα έπρεπε να δηµιουργήσει ένα ByeEvent που θα 

αποσταλεί προς τον άλλο client και θα τον ενηµερώσει για το τέλος της 

αποστολής δεδοµένων και το λόγο που συµβαίνει αυτό. Αυτό συµβαίνει µόνο 

στην περίπτωση της εντολής: 

 

rtpMngr.removeTargets(reason); 

 

η οποία τερµατίζει την αποστολή δεδοµένων προς όλους τους client, που 

έχουν χρεωθεί στον συγκεκριµένο RTPManager, αδιακρίτως. 

Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα επιλέχθηκε η λύση της 

δηµιουργίας ξεχωριστών αντικειµένων AVTransmit2, άρα ξεχωριστοί 

RTPManager για την κάθε σύνοδο. Έτσι, όταν είναι να τερµατιστεί ένα 

meeting χρησιµοποιείται η εντολή removeTargets() αν και υπάρχει µόνο ένας 

target client ανά RTPManager και εν συνεχεία καταστρέφεται ο RTPManager 

και το AVTransmit2. Το ByeEvent αποστέλλεται κανονικά και ενηµερώνεται 

έτσι ο άλλος client. Το αρνητικό στη χρήση πολλαπλών RTPManager είναι 

ότι επιβαρύνεται ο επεξεργαστής του συστήµατος. Βέβαια, πρέπει να 

αναφερθεί ότι τελικώς για την ενηµέρωση του άλλου client επιλέχθηκε να 

γίνει χρήση του server. Αυτό στο πρώτο άκουσµα ίσως οδηγεί στο 
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συµπέρασµα ότι επιβαρύνεται το δίκτυο µε επιπλέον ανταλλαγή µηνυµάτων. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς έτσι κι αλλιώς µε τον τερµατισµό κάποιου 

meeting υπήρχαν µηνύµατα και από τους δύο clients που ενηµέρωναν τον 

server για το γεγονός ώστε να γνωρίζει ποια port βάσης αποδεσµεύτηκαν. 

Οπότε το πλήθος των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται παραµένει σχεδόν 

ίδιο. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι αναζητήθηκε η µέθοδος removeTarget 

στον κώδικα της JMF και συγκεκριµένα στο αρχείο RTPManager.java ώστε 

να εντοπιστεί η αρχή του προβλήµατος αλλά δυστυχώς όλες οι µέθοδοι της 

συγκεκριµένης κλάσης ήταν δηλωµένες ως abstract και έλειπε το σώµα του 

κώδικα που τις υλοποιεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

 

Συµπεράσµατα 

 

 

Η ενασχόληση µε επιστηµονικά αντικείµενα που αφορούν την επικοινωνία 

των ανθρώπων κάνοντας χρήση των απολύτως τελευταίων τεχνολογικών 

µέσων δε µπορεί παρά να προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον κάθε 

σύγχρονου ανθρώπου. Οι εφαρµογές που υλοποιούν audio/video conference 

αναµένεται να µεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο εργασίας και ζωής του µέσου 

ανθρώπου καθώς µας απαλλάσσουν από χρονοβόρες µετακινήσεις [9]. Στα 

πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας αναπτύχθηκε λογισµικό το οποίο αν και 

δεν µπορεί να χαρακτηριστεί εµπορικό προϊόν καταφέρνει άριστα να δώσει 

τη δυνατότητα σε ανθρώπους να επικοινωνήσουν ζωντανά µε εικόνα και ήχο 

κάνοντας χρήση του πλέον σύγχρονου µέσου µεταφοράς πληροφοριών, του 

διαδικτύου. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ρυθµό µε τον οποίο εισβάλλει το 

διαδίκτυο στην καθηµερινότητά µας γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν αργεί η 

στιγµή που εφαρµογές σαν τη MultiMeeting θα αντικαταστήσουν τις 

κλασσικές µεθόδους επικοινωνίας. Αυτό αρκεί για να εκτινάξει την αξία που 

έχει η ενασχόληση µε την ανάπτυξη και µελέτη µιας τέτοιας εφαρµογής. 

 Η εφαρµογή στηρίχθηκε σε εργαλεία που µπορεί ο καθένας να έχει 

εύκολη πρόσβαση και κυρίως χωρίς κόστος. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

αντικειµενοστρεφής γλώσσα προγραµµατισµού Java που ούτως ή άλλως 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολλά πλεονεκτήµατα. Επιπλέον, η 

Sun διαθέτει δωρεάν και το Java Media Framework που συµπεριλαµβάνει 

τεχνολογίες σύλληψης, επεξεργασίας, µεταφοράς µέσω δικτύου και 

αναπαραγωγής δεδοµένων media. Το συµπέρασµα που αβίαστα εξάγεται 

από την τριβή µε τα παραπάνω εργαλεία είναι ότι η Java είναι µια γλώσσα µε 

απεριόριστες δυνατότητες που δουλεύοντας στο σωστό περιβάλλον 

ανάπτυξης, π.χ. το IntelliJ IDEA [10], προσφέρει στον προγραµµατιστή 
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λύσεις και ευκολίες σε ότι επιθυµεί να δηµιουργήσει. Από την άλλη, το Java 

Media Framework δεν ενδείκνυται για ανάπτυξη σοβαρών εφαρµογών λόγω 

έλλειψης υποστήριξης από τη Sun η οποία συνεπάγεται έλλειψη 

αναβάθµισης του λογισµικού µε ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και 

αδυναµία διόρθωσης των δεδηλωµένων bugs της λειτουργία της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ακόµα και η υπάρχουσα παλιά έκδοση του λογισµικού δεν 

υποστηρίζεται επίσηµα από τη Sun στο σχετικό JMF forum. Εν τούτοις, για 

τον φοιτητή που επιδιώκει να γνωριστεί µε τη διαχείριση δεδοµένων media 

και τη µετάδοση αυτών µέσω δικτύου το JMF αποτελεί µια καλή λύση καθώς 

παρά τα προβλήµατα παραµένει ένα ισχυρό εργαλείο και κυρίως ανέξοδο. 

 Σε ότι αφορά την επιλογή της αρχιτεκτονικής client server για 

διασύνδεση των clients αποδείχθηκε ότι ήταν ορθή καθώς αποτελεί την πιο 

απλή αρχιτεκτονική και συνάµα την πιο κατάλληλη να εξυπηρετήσει τις 

λειτουργικές ανάγκες του MultiMeeting.  

 Η τελική εφαρµογή, αν και αναπτύχθηκε µε απώτερο σκοπό τη 

διερεύνηση, παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως ευκολία στο 

χειρισµό, µηδαµινό κόστος και σχετικά εύκολη εγκατάσταση. Για να ισχύουν 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρήθηκε δεδοµένο ότι πλέον ο κάθε 

χρήστης έχει στη διάθεσή του µια καλή, από άποψη διαθέσιµου bandwidth, 

σύνδεση µε το διαδίκτυο και είναι κάτοχος και εξοικειωµένος στη χρήση 

συσκευών καταγραφής ήχου και κινούµενης εικόνας, δηλαδή µικροφώνου και 

κάµερας αντίστοιχα. Επιπλέον, η εφαρµογή παρουσιάζει εξαιρετική 

επεκτασιµότητα και αυτή αναδεικνύεται µε µια σειρά βελτιώσεων και 

προτάσεων που παρατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 Ένα συµπέρασµα που αφορά το διαδίκτυο είναι ότι λόγω της 

ασταθούς φύσης του και της δοµής του δεν ευνοεί τις σύγχρονες τεχνολογίες 

τύπου media streaming. Ειδικότερα σε κοινωνίες τεχνολογικά υπανάπτυκτες, 

όπως η ελληνική, που η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών internet 

ακόµα αµφισβητείται, η επικοινωνία µε κινούµενη εικόνα και ήχο 

αντιµετωπίζει πολλές δυσκολίες. Σε τεχνολογικά ανεπτυγµένες κοινωνίες µε 

σύγχρονες υποδοµές, που υποστηρίζουν τεχνολογίες media streaming, και 

απεριόριστο διαθέσιµο bandwidth η επικοινωνία µε εφαρµογές όπως το 
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MultiMeeting είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας των 

ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση πάντως το MultiMeeting θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί σε εταιρικά και πανεπιστηµιακά LAN, όπου το διαθέσιµο 

bandwidth είναι υπεραρκετό, για meetings µεταξύ στελεχών και φοιτητών 

αντίστοιχα. 

 Τελικώς, η εργασία κάλυψε σε µεγάλο ποσοστό τους αρχικούς 

στόχους και σε επιµέρους ζητήµατα ξεπέρασε τις απαιτήσεις που είχαν 

αρχικά τεθεί. Υπάρχουν φυσικά και ζητήµατα που δεν διερευνήθηκαν στον 

επιθυµητό βαθµό για λόγους που σχετίζονται µε τη διάρκεια ενασχόλησης µε 

την εργασία και µε απροσδόκητα προβλήµατα που προέκυψαν και τα οποία 

αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο. Εν κατακλείδι, η διπλωµατική αποτέλεσε 

µια ευχάριστη εµπειρία που άφησε γνώσεις σε επιστηµονικά πεδία που 

ενδιέφεραν άµεσα τον συγγραφέα, προώθησε τον ερευνητικό τρόπο σκέψης 

και ανέδειξε την σηµασία των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγµάτων στη 

ζωή του ανθρώπου. 
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