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Frame rate – број на рамки во секунда
Interlaced – испреплетено
Progressive – прогресивно
Aspect Ratio – однос на страни
Bit rate – количина на битови
Live Streaming – испраќање содржина во реално време
Стриминг медиа – податоци кои се испраќаат од сервер до клиент со стриминг
технологија
Media publisher - учесник во системот кој испрања податоци
RTP – Real-time Transport Protocol – протокол за испраќање податоци во реално време
RTCP - Real Time Transport Control Protocol – протокол за контрола на испраќањето на
податоци во реално време
RTMP - Real Time Messaging Protocol – протокол за испраќање пораки во реално време
HLS - HTTP Live Streaming – испраќање податоци во реално време прекy HTTP
DRM – Digital Rights Management
AMS - Adobe media server
red5 – стриминг сервер
flazr – апликација за тестирање стриминг сервери
apache ab – апликација за тестирање HTTP сервери
nginx – HTTP сервер
apache – HTTP сервер
mysql – податочен сервер
javascript – програмски јазик
backbone.js – јavascript библиотека
java – програмски јазик
jax-rs – java API
ruby - програмски јазик
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP – Динамично испраќање податоци со HTTP во
зависност од квалитет на врска
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Страна 74: График 2. Потребно време за завршување на сите повици користејќи flazr
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0.6 Прилог: Апстракт
Во овој труд се разгледани неколку формати на видеа, нивни особености,
карактеристики и можности за манипулација со нив. Исто така, се разработени неколку типови
на стриминг сервери преку кои видеата се испраќаат од сервер до клиент користејќи различена
технологија. Технологии за стриминг на видеа кои се разгледуваат во темата се: rtmp и hls.
Овие технологии имаат различни особености и за нив се изработени соодветни мерења на
перформанси и искористување на хардвер и процесирачка моќ. Според ова, може да се заклучи
која технологија најмногу одговара и е најисплатлива за користење при изработка на
апликации кои имплементираат видео стриминг функционалност. Во мерењата за
искористување на ram меморија и процесор, hls покажа многу подобри перформанси од
користењето на rtmp базирани сервери. Меѓутоа, доколку треба функционалноста на серверот
да биде повеќе од стандардно доставување на видеа (пр. комуникација клиент-сервер или
клиент-клиент) тогаш вреди да се инвестира во користење на rtmp базирани сервери. Со
дополнителна конфигурација на стриминг серверите, поставување на некои од понудените
параметри во конфигурациони датотеки, специфичен начин на енкодирање на видеата
користејќи ffmpeg и користење на правилен клиент според потребите на апликацијата, може
стримингот да биде максимално оптимизиран. Дополнително, стриминг серверот кој користи
RTM протокол, може да биде поставен да обработува видеа и да испраќа HLS фрагменти до
сите уреди поврзани кон него.

5

Содржина
0.1 Прилог: Изјава за оригиналност ............................................................................................................... 2
0.2 Прилог: Листа на ознаки и кратенки........................................................................................................ 3
0.3 Прилог: Список на слики .......................................................................................................................... 4
0.4 Прилог: Список на табели ......................................................................................................................... 4
0.5 Прилог: Список на графици ...................................................................................................................... 4
0.6 Прилог: Апстракт ....................................................................................................................................... 5
Вовед ................................................................................................................................................................. 9
Видео ............................................................................................................................................................... 12
Основни особености на видео........................................................................................................ 12
Методи на компресија .................................................................................................................... 13
MPEG-4 ........................................................................................................................................ 13
H.264/MPEG-4 AVC .................................................................................................................... 14
Хардверско енкодирање и декодирање ..................................................................................... 16
Зошто е h.264 важен.................................................................................................................... 17
Стриминг медиа ............................................................................................................................................. 18
Live Streaming .................................................................................................................................. 18
Unicast .............................................................................................................................................. 18
Multicast ........................................................................................................................................... 18
P2P .................................................................................................................................................... 19
RTP ................................................................................................................................................... 19
RTMP................................................................................................................................................ 20
Формат на една порака ............................................................................................................... 21
Типови на пораки ........................................................................................................................ 21
Типови команди .......................................................................................................................... 22
HTTP Live Streaming ....................................................................................................................... 24
Сервери ........................................................................................................................................ 25
Клиенти ........................................................................................................................................ 25
Playlist датотека ........................................................................................................................... 25
Adobe HTTP Dynamic Streaming .................................................................................................... 28
BitTorrent Live Streaming ................................................................................................................ 29
HTML5 ............................................................................................................................................. 29
MPEG-DASH ................................................................................................................................... 30
Стриминг сервери .......................................................................................................................................... 32
Adobe Media Server ......................................................................................................................... 32

6

Red5 .................................................................................................................................................. 32
ffmpeg, ffserver................................................................................................................................. 33
nginx + rtmp...................................................................................................................................... 34
nginx + hls ........................................................................................................................................ 34
apache/nginx + ffmpeg + hls............................................................................................................. 34
Стриминг клиенти.......................................................................................................................................... 36
Vlc media player ............................................................................................................................... 36
XBMC ............................................................................................................................................... 36
Ffplay ................................................................................................................................................ 37
Javascript библиотеки...................................................................................................................... 37
Инсталација и конфигурирање на стриминг сервер ................................................................................... 39
Red5 .................................................................................................................................................. 39
Ffmpeg .............................................................................................................................................. 42
nginx + rtmp + hls ............................................................................................................................. 45
Apache .............................................................................................................................................. 51
Имплементација на апликација со стриминг видеа .................................................................................... 53
Mysql база ........................................................................................................................................ 53
Java API ............................................................................................................................................ 55
JAX-RS ......................................................................................................................................... 55
Ресурси ......................................................................................................................................... 56
Модели ......................................................................................................................................... 59
Помошни класи ........................................................................................................................... 59
Клиентска апликација во веб прелистувач ................................................................................... 61
Тестирање на стриминг сервери ................................................................................................................... 67
Nginx + RTMP ................................................................................................................................. 67
Nginx/apache + HLS......................................................................................................................... 67
Red5 .................................................................................................................................................. 69
Ffmpeg .............................................................................................................................................. 69
Мерење на перформанси ............................................................................................................................... 72
Тестирање перформанси на nginx со rtmp .................................................................................... 72
Flazr .............................................................................................................................................. 72
Тестирање nginx со rtmp module со помош на ruby скрипта ................................................... 75
Тестирање со red5 server................................................................................................................. 76
Тестирање аpache со hls .................................................................................................................. 77

7

Тестирање со “ab” ....................................................................................................................... 79
Оптимизација ................................................................................................................................................. 84
Резултати и добиено искуство од тестирање............................................................................................... 88
Заклучок .......................................................................................................................................................... 92
Литература ...................................................................................................................................................... 95

8

Вовед
Во овој труд, цел е анализа и оптимизација на постоечки методи за изработка на
стриминг системи, со што би се поедноставил процесот на комуникација меѓу сервери и
клиенти. Тоа опфаќа разгледување на повеќе можности за изработка на овој систем, нивно
класифицирање и тестирање, со посебен акцент на зачувување на перформансите на серверите
во тек на работа.
Пренос на податоци во реално време (Real Time Messaging Protocol, понатаму RTM,
RTMP), е се почесто составен дел во развивањето апликации за мали клиенти (thin clients) и
нивно поврзување со опслужувачи на серверска страна. RTM протоколите овозможуваат
пренос на податоците во структурирана форма, со која се поставува стандард, кој може да се
користи низ различни платформи. Предизвик во оваа тематика е пренесувањето што е можно
поголем број податоци низ мрежа, за пократко време и употреба на најмалку ресурси.
Типот на податоци кој ќе се разгледува во темата е во формат на видео (иако стриминг
технологиите може да се искористат за различен тип податоци). Во глава „Видео“ ќе бидат
разгледани особеностите кои ги има овој медиа формат и како најчесто го среќаваме денес. Ќе
биде разгледан и форматот за компресија h264 како формат кој е моментално најстабилен и
најраспространет и нуди најголем дел од функционалностите потребни за имплементација на
стриминг системи.
Користење на стриминг технологија во последните години станува најчест тип на
комуникација, при изработката на комерцијални системи за информации, известување во
реално време или комуникација со корисници. За тоа колку стриминг е важен дел од
информациско-комуникациската технологија денес, зборува и фактот што големи компании се
активни во изработката и изнаоѓањето оптимизирани решенија. Најчести протоколи за
стриминг денес се RTMP (Real Time Messaging Protocol) и HLS (HTTP Live Streaming), кои се
изработени од Adobe и Apple. Овие протоколи ќе бидат разгледани во следната глава
„Стриминг медиа“.
RTMP е TCP базиран протокол кој остварува трајна врска со многу мала латенција и ги
задоволува барањата за успешен пренос на податоците. Изработен од Adobe (во тоа време
Macromedia), за потребите на Flash player. Протоколот е подоцна отворен со спецификации и
на негова база се изработени повеќе сервери и клиенти.
HLS – HTTP Live Streaming e HTTP базиран протокол изработен од Apple за потребите
на QuickTime player. Работи на едноставен принцип, делење на податоците на мали парчиња и
нивно пренесување низ мрежа. Кога стандардот е познат и на серверска и клиентска страна, се
добива тек на податоци кои создаваат целина.
Имплементациите на овие протоколи ќе биде разгледана во глава „Стриминг сервери“
каде што ќе се обработат најчесто користените сервери: Adobe Media Server, red5, ffmpeg
(ffserver) и HTTP базираните nginx и apache.
Во продолжение, за да се комплетира еден стриминг систем, ќе бидат разгледани
типови на клиенти („Стриминг клиенти“) со нивни можности и функционалности, во зависност
од тоа кој протокол се користи и за која намена е изработен системот. Ќе бидат разгледани
клиенти како десктоп апликации и веб компоненти (javascript базирани библиотеки).
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Следната глава „Инсталација и конфигурирање на стриминг сервер“ содржи опис на
кој начин може да се инсталира постоечки стриминг сервер на десктоп компјутер или сервер.
За да се опфатат и RTMP и HLS базираните сервери, ќе бидат инсталирани по неколку од
двата. Како пример за RTMP базиран сервер, ќе се користи red5, а за HLS, ќе се конфигурира
nginx и apache. Серверот nginx може да се користи и како RTMP и како HLS сервер, па затоа ќе
се покаже како да се конфигурира за да работи со додатен модул за RTMP. За да се
обработуваат и тестираат видеата во подоцнежните фази, во оваа глава ќе треба да се
инсталира и конфигурира апликацијата ffmpeg.
Кога серверот е завршен со инсталација и конфигурирање, се поминува на изработка на
клиент апликација која ќе ги чита податоците од серверот и ќе ги прикажува на корисникот. За
ова, ќе се изработи веб и мала мобилна апликација во глава „Имплементација на апликација со
стриминг видеа“. Овде се разгледува начинот на кој видеата се вградуваат во HTML
прелистувачот и на кој начин може наједноставно да се прикажат на корисникот.
За да се направи апликацијата подинамична и модуларна, ќе се изработи API од кое ќе
може да читаат различни клиенти и да се изработуваат апликации за повеќе уреди. API е
изработено во Java програмскиот јазик, користејќи JAX-RS и Jersey.
За тестирање на стриминг видеата на телефон, ќе биде изработена мала Phonegap
апликација која ќе работи на Android телефони. Оваа апликација ќе нуди само две
функционалности:
1. најавување на корисникот на API
2. добивање листа на видеата кои корисникот претходно ги има прикачено на веб
страницата
Отварањето на видеата се прави со отварање на линкот до видеото во стандардната
апликација за видеа на Android или претходно инсталирана апликација како MX Player и
слични.
Проблемите кои може да се појават во тек на имплементацијата, не можат да се
забележат при тестирање во прелистувач или на мобилен телефон. Повиците кои се праќаат до
серверот од клиентите се малку и серверот лесно ги обработува. За да се најде проблем со
серверот, треба да се направат симулации. Во глава „Тестирање на стриминг сервери “ е
покажано како може да се тестира со декстоп, веб или Android апликација, a во глава
„Тестирање на перформанси“ ќе се пуштат симулации на 100, 1000 и 10 000 симултани повици
кон серверот. Додека овие повици се извршуваат, ќе се надгледуваат перформансите на
компјутерот:
1. промена во ram меморијата
2. промена во искористеноста на процесорот
Добиените резултати ќе се искористат за да се изврши споредба на дадените системи,
со што би се претставил детален опис на она што го содржат тие, односно потребните
функционални карактеристики. Деталите и резултатите од мерењата ќе бидат претставени со
визуелни алатки и графици за да може најлесно да се забележат предностите и недостатоците.
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За подобро да се видат резултатите и тие да бидат лесно воочливи, ќе бидат внесени во
заеднички график според кој ќе може да се заклучи кој сервер е подобро да се користи доколку
потребата е изработување на систем за дистрибуија на видеа.
Од овие податоци ќе се извлечат најдобрите перформанси и ќе се искомбинираат во
еден систем. Како функционален проект ќе се добива сервер-клиент систем во кои ќе биде
имплементан RTMP и/или HLS со можност за „video on demand“.
Со деталната анализа на посточеки системи, може да се направи збир на квалитетните
делови од нивната имплементација, да се додадат можности за комбинирање и создавање на
нов систем за пренос на податоци.
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Видео
Видео – електронски медиум за снимање, копирање и објавување на слики во движење.
Видео технологијата за прв пат е развиена за катодни цевки за телевизиски системи, но за
кратко време се појавуваат нови уреди кои поддржуваат прикажување на видео

Основни особености на видео
Број на рамки во секунда „Frame rate“
Број на слики во единица време. Оваа вредност ја дефинира брзината со која секоја
рамка од видеото ќе биде прикажана. Границите на бројот на рамки се од шест или осум за
стари механички камери, до 120 или повеќе за нови професионални камери. Стандарди за
frame rate се PAL (Европа, Азија, Австралија) и SECAM (Франција, Русија и делови од
Африка). Овие стандарди се дефинирани со 25 рамки во секунда. Друг распространет формат е
NTSC (Америка, Канада, Јапонија итн.) кој е дефиниран со 29,97 рамки во секунда.
Стандардно филмовите се снимени со 24 рамки во секунда. Минимална вредност за да се
постигне илузија на придвижување на слики е околу 16 рамки/секунда.
Interlaced и progressive
Видеото може да биде interlaced (испреплетено) или progressive (прогресивно). Овие
особености помагаат да се намали трепкањето и да се подобри квалитетот на приказ.
Испреплетени видеа се од стандард NTSC, PAL и SECAM и специфично за нив е дека се
исцртуваат преку една линија, а на следното освежување се исцртуваат сите останати. Во
прогресивни системи, на секое освежување се исцртуваат сите линии од сликата во видеото.
Однос – Aspect Ratio
Aspect Ratio е односот на димензиите на видеото. Сите модерни видео формати се во
правоаголна форма, па затоа може да се дефинираат димензии на ширина и висина. Однос на
стандардни димензии најчесто се 4:3 или 16:9. Според овие пропорции, може да се пресмета
однос, 1,33:1 и 1,78:1 соодветно. Бидејки видеата се изработени од слики, а сликите од пиксели
(како најмала единица во видеото) мора да се дефинира и однос на димензиите на пикселите.
Пикселите кај компјутерските екрани се квадратни, но во дигиталното видео често немаат
квадратна форма, туку нивниот однос на страни, зависи од aspect ratio на целото видео.
Дигиталниот формат NTSC DV, со димензии 720px x 480px, се прикажува со aspect ratio 4:3
(стандарден телевизиски формат) и 16:9 (формат за широк екран – wide screen).
Квалитет на видео
Квалитетот на видеото може да се мери со методи како PSNR или Subjective Video
Quality. Се одбира секвенца од видеото која се тестира, а тестирањето го врши група од
експерти и се собираат нивни резултати. Дигиталните видеа, може да се тестираат со споредба
на број на битови во секунда (bit rate).
Број на битови во секунда - Bit rate
Оваа вредност го дефинира квалитетот на дигиталното видео. За да се добие оваа
вредност, мора да се пресметаат детали за секоја рамка.
BR = W * H * CD * FPS
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Бројот на битови се пресметува со множење на димензиите на видеото, висина и
ширина, со длабочина на боја и број на рамки во секунда. Длабочината на боја, на еден пиксел
е бројот на битови кои се користени за да се дефинира бојата. Ова е дел од пресметувањето на
квалитет на пиксел, а со тоа на видео, па затоа поголем број на битови, значи и поголем
квалитет на видео. Стандардни вредности за длабочина на боја се 8bit, High Color 15/16bit,
18bit, True Color 24bit, Deep Color (30/36/48bit)
Видео компресија
Некомпресираните видеа со себе носат најголема количина податоци, па затоа и
најголем квалитет на слика. Меѓутоа, во многу случаи, не е потребно сликата да биде со толку
голем квалитет, затоа што самиот ефект на голем квалитет се губи со брзината на движење на
сликите. Компресирањето видео е комплексен процес и може да се подели на
- компресирање со загуба на квалитет и
- компресирање без загуба.
Најчести стандарди за компресија се MPEG-2, кој се користи за DVD, Blu-ray и
сателитска телевизија и MPEG-4, користен за AVCHD, мобилни уреди и интернет. Квалитетот
на дигиталното видео кое е компресирано со загуба на квалитет, може да се пресмета со:
BR = W * H * CD * FPS / CF

каде што CF е коефициент на загуба на квалитет според алгоритмот за компресирање. Со ова,
ќе може да се пресмета bit rate за видеото. Големината на компресираното видео ќе биде:
VS = BR * T / CF

каде што BR e bit rate, Т – време на траење на видеото, CF – коефициент на загуба на квалитет
според алгоритам за компресија.
Константен и променлив bit rate
Постојат алгоритми за компресирање кои го задржуваат скоро ист бројот на битови низ
целото видео. Овие видеа се со особеност: constant bit rate. Може да се користат како видеа за
пренос на слика во реално време, без претходно вчитување, за видео конференции и сл.
Меѓутоа, не сите рамки може да се компресираат со ист bit rate. Алгоритмите за компресирање,
може да го менуваат бројот на битови на секоја рамка, во зависност од тоа колку е потребно
видеото да се компресира. Овие видеа се со особеност: variable bit rate.

Методи на компресија
MPEG-4
MPEG-4 e метод на компресија на аудио и видео дигитални податоци. Основан во 1998,
тој ги вклучува многу од особеностите на MPEG-1 и MPEG-2 и слични стандарди, додавајки
нови, како поддршка за 3D рендерирање, објектно-ориентирани композитни датотеки,
поддршка за DRM (Digital Rights Management) и разни типови на интерактивност. AAC
(Advanced Audio Coding) е стандардизиран аудио формат за MPEG-4.
Многу од клучни елементи на MPEG-4 се оставени на програмерите да одлучат дали ќе
ги користат и имплементираат. Ова значи дека ретко се среќава комплетна имплементација на

13

MPEG-4 сет од стандарди. Според ова, стандардот може да се користи модуларно, како сет од
особености издвоени од целина, за да се долови потребата на програмерот или корисникот.
MPEG-4 работи ефикасно со различен bit rate, почнувајќи од неколку килобити во
секунда, до десетици мегабити во секунда. Неколку функции кои се важни за овој метод на
компресија се:
- зголемената ефикасност на кодирање
- можноста да се кодира мешан тип на податоци (аудио, видео и говор)
- отпорност на грешки за да се овозможи пренос на голем број податоци
- можност за интеракција со генерираната аудио-видео сцена кај примачот на медиа
- овозможува различни развивачи на софтвер и хардвер да креираат мултимедиални објекти
кои ќе го подобрат квалитетот на услугата како дигитална телевизија, анимирана графика, веб
и сл.
- мрежните провајдери може да користат MPEG-4 за пренос на дигитални транспарентни
податоци
- има стандардизиран начин на сигнализирање на Digital Rights Management, познат како
Intellectual Property Management and Protection (IPMP)
MPEG-4 нуди голем сет на алатки за енкодирање. Овие сетови се користат во разни апликации
и се дефинирани за нив. Тие ја лимитираат работата на декодерот и се поделени во Profiles и
Levels.
Parts
MPEG-4 се состои од 30 ISO стандарди, наречени „parts“. Секој од овие стандарди,
дефинира делови од MPEG-4, кои се користат само во одредени области и апликации. Пример,
MPEG-4 Part 10 e стандард за компресија на видео сигнали во h.264 формат.
H.264/MPEG-4 AVC
H.264/MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) е формат за видео компресија
и е еден од најчесто користените формати за снимање, компресија и дистрибуирање на видео
содржина. Последната верзија на овој формат е комплетирана во мај 2003.
Форматот добива раст во користење со Blu-ray дисковите. Сите Blue-ray дискови мора
да може да се декодираат во H.264 формат. Исто така, многу често се користи за стриминг
медиа на интернет, како видеа од Vimeo, Youtube, iTunes. Веб софтвери како Adobe Flash
Player и Microsoft Silverlight, имаат можност за декодирање и приказ на овој формат. Исто така,
разни HDTV стандарди, DVB-C кабли и сателитски пренос, го поддржуваат H.264.
При компресија на аудио и видеа со овој формат, може да се постави дали да се губи
квалитет или не. Доколку квалитет се губи, нормално, конечната големина на медиата, ќе биде
помала. Ова е случај кога има лимит во можноста за пренос на податоците, пример пренос на
податоци преку интернет.
Целта за создавање на h.264 стандардот е да се изработи начин на пренос на
поквалитетни видеа, со тоа што
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- нема да се комплицира инициалниот дизајн,
- преносот на податоците ќе биде поефтин (помали датотеки),
- ќе се добие флексибилност низ повеќе апликации, мрежи и системи
Првата верзија на H.264/AVC, изработена во мај 2003, овозможи
- поголем квалитет на видео,
- поголем sample bit depth precision
- поголема резолуција,
- динамична адаптација помеѓу 4x4 и 8x8 integer трансформации,
- ефикасно кодирање на слика во слика без загуба на квалитет
Стандардот h.264 има голем опсег на апликации и ги покрива сите форми на дигитална
компресија на видео, од апликации со мал bit-rate за интернет стриминг, до HD телевизија и
Digital Cinema, со и без загуба на квалитет. Како пример, со h.264 може да се добие истиот
квалитет на дигитална сателитска телевизија, со тоа што количината на пренесени битови (bitrate) е намалена на половина. Заради такви перформанси, многу уреди и софтвери постепено
поминуваат на овој формат, заменувајки го претходно користениот. Ова е случај и со Blu-ray
дисковите, со претходно користениот HD DVD формат и Digital Video Broadcast (DVB).

Слика 1. Споредба на формати [12]
h.264 енкодер генерира 50% помалку битови на секунда за пример видео секвенца од
MPEG-4 енкодер користејќи motion compensation метод. h.264 е најмалку 3 пати поефективен
од MPEG-4 енкодер во обработката видеа без движење и најмалку шест пати поефикасен од
подвижни JPEG слики.
Карактеристики
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H.264/AVC/MPEG-4 Part 10 содржи нови карактеристики кои овозможуваат компресија
на видео многу поефикасно од постарите стандарди и овозможуваат поголема флексибилност
на различен тип апликации во различен тип мрежи.

Multi-picture inter-picture предвидување
- дозволува до 16 рамки за референцирање, за разлика од претходните стандарди каде што е
користено само една.
- променлива големина на блокови (motion compensation) со големина на блокови од 16x16.
- можност за користење на повеќе подвижни вектори на макроблок
- quarter-pixel прецизност за компензирање при движење, при што се разгледуваат околните
блокови при менување на сцена и нејзино предвидување во следна.
- автоматско деблокирање во случај на блокирање на пиксели при компресија.
- поддршка за монохромно и хромно субсемплирање (во зависност од избраниот профил)
- можност да се енкодираат индивидуални бои
Овие техники овозможуваат h.264 да се однесува значително подобро од претходните
стандарди. Се задржува квалитетот на оригиналното видео (или минимално се намалува), а на
пола се намалува количината на битови, особено кај видеа со висок bit-rate или висока
резолуција.
Лиценцирање
Во држави каде што важат патенти за софтверски алгоритми, компаниите и
комерцијалните корисници на продукти кои користат h.264, мора да платат лиценца за
користење. Компанијата MPEG LA, е одговорна за следење на форматот и негово патентирање.
Хардверско енкодирање и декодирање
Бидејќи h.264 енкодирањето и декодирањето бараат значителна процесирачка моќ за
пресметка на специфични типови аритметички операции, софтверските имплементации кои се
извршуваат на стандардни процесори се помалку ефикасни. Меѓутоа, најновите процесори со
4-8 јадра имаат доволно моќ да извршат SD и HD енкодирање во реално време. Ефикасноста на
компресирање зависи од имплементацијата на алгоритмот, а не од тоа дали се користи
хардверско или софтверско енкодирање или декодирање. Според тоа, разликата помеѓу
хардверските и софверските имплементации е главно за заштеда на енергија, флексибилност и
намалување на трошоци. За да се заштеди енергија може да се користат специјален хардвер
како за зголемување на брзината на процесорот така и за целиот процес.
Имплементациите во кои се избира специфичен процесор за обработка на видеата се
многу поефикасни и пофлексибилни, кога треба да се енкодира видео во повеќе различни
формати, повеќе различни bit-rates и резолуции. Во овие имплементации многу е полесно да се
балансира потрошувачката и да се одбираат машини кои се слободни за да се добие на време и
енергија (load balancing). Процесори од втора генерација Intel Sandy Bridge Core i3, i5 и i7
имаат вграден хардверски HD H.264 енкодер, познат како Intel Quick Sync Video.
Како видео кодек, h.264 може да биде инкорпориран во повеќе формати, но најчесто е
во MPEG-4 формат. Исто така, најчесто се среќава со екстензија mp4, но може да биде и
QuickTime (.mov), Flash (.flv), 3GP за мобилни уреди (.3gp) и MPEG transport stream (.ts).
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Најчесто (но не секогаш) h.264 е енкодиран со аудио во AAC (Advanced Audio Coding) кодек,
кој е ISO/IES стандард.
Бидејќи стандардот на форматот е доволно документиран и обработен, повеќе големи
компании се решаваат да го користат. Така, Apple го користи во Apple Compressor и QuickTime
Pro, кој е лиценциран од Apple, Microsoft, Rhozet, Sorensont Media и други.
Еден софтвер кој го користи h.264 форматот е Adobe Media Encoder кој нуди
едноставен интерфејс за енкодирање и менување на формат на видеа. Таму може да се
избираат параметри од сите овие карактеристики на видеата, за да се добие посакуваниот
формат. Пример, може да се одбере TV стандард (NTSC, PAL), димензии на видеото, frame rate
(frames per second), progressive или interlaced, Aspect ratio (4:3, 16:9), Profile и Level. Ова се само
мал дел од опциите кои може да се одбираат при менување на формат на видео.
Друг софтвер за енкодирање и декодирање видеа е ffmpeg, кој е конзолска апликација и
бара понапредно познавање за да може правилно да се користи. Во неа, сите овие
карактеристики на видеата се изразуваат во вид на команда која како влез добива едно видео и
го враќа преработеното.
Зошто е h.264 важен
Избирањето на кодек е една од најфундаменталните одлуки кога се работи со стриминг
медиа. За да се направи правилата одлука, мора да се направи пресметка на долгорочен план,
за сите трошоци и цели на проектот. Денес, h.264 е единствен кодек кој може да функционира
на 98% од комјутерите низ светот (користејќи flash) и е доминантен кодек во iTunes, како и во
најголем дел од паметните мобилни уреди.
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Стриминг медиа
Стриминг медиа е мултимедиален податок кој континуирано, непрекинато се пренесува
од сервер до корисник (клиент). Корисникот, клиент, кој е најчесто мултимедиален плеер,
може да ги пушта добиените податоци без да знае за крајот на датотеката која се пренесува, без
процесот на пренесување да е завршен.
Терминот стриминг медиа, се однесува не само на видео и аудио, туку и на друг тип
податоци, пример текст, како преведување на постоечки текст во реално време. За прв пат овој
термин е искористен во рани деведесетти години како подобар опис на „video on demand“ во
компјутерски мрежи.

Live Streaming
Live streaming е термин кој се однесува на пренесување податоци директно од камера, а
не од датотека. Ова бара камерата да е:
- поврзана во мрежа со компјутерот кој ги добива податоците,
- меѓу нив да има енкодер за да се обработи податокот од камерата
- media publisher за да се објави податокот низ мрежа
- content delivery network низ која ќе се објавуваат податоците.
Прва компанија која разви софтвер за стриминг на мултимедиа е Микрософт, која го
изработи Windows Media Player. Веднаш по нив, Apple го објавуваат нивниот стриминг формат
за QuickTime 4. Овие два формати се сеуште активни. Во последните 10 години, за да се
унифицираат форматите и да може едноставно да се распространат, се појавува Adobe Flash
формат, кој се користи во Flash-базирани плеери. Со ова стриминг медиата се распространува
низ широките маси, а со тоа се појавуваат и online сервиси како youtube и сл.

Unicast
Постојат неколку начини на кои може да се имплементира стриминг од сервер до
клиент или до повеќе клиенти. Еден случај е кога серверот се поврзува директно до сите
негови клиенти и го испраќа истиот податок одделно - Unicast. Ова значи дека иако се пушта
едно исто видео, тоа ќе мора да помине низ мрежа исто толку пати колку што има поврзани
клиенти. Ова не е најоптималниот начин на стриминг, затоа што бара мрежна врска со голем
капацитет. Количината на бајти кои се пренесени се пресметува со формула: должина на
видеото во секунди, помножено со bit rate.

Multicast
Друг начин на стриминг имплементација е Multicast. Со ова се намалува
оптоварувањето на мрежата, затоа што за разлика од Unicast, овде се испраќа еден стрим, од
сервер до сите клиенти. Меѓутоа, со користење на Multicast, се губи можноста за video on
demand. Видеото кое се пушта низ мрежа тече и како се кој клиент се поврзува, се вклучува на
различна позиција од него. За овој проблем постојат решенија како caching сервери, set-top
boxes и сл.
Ако се испраќа еден сигнал (Multicast) низ мрежа од компјутери, избрани според IP
адреса, се добива нов тип на имплементација на стриминг – IP Multicast. За оваа
имплементација да функционира, мора да се извршат посебни поставувања во мрежата, пр.
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поставување рутери за директна врска од сервер до клиент, контрола на квалитет на врска,
поврзување на две или повеќе мрежи заедно.

P2P
P2P или Peer-to-peer протоколите овозможуваат испраќање податоци од еден до друг
компјутер. Во овој случај повеќе компјутери може да имаат улога на сервери. Со ова се
заштедува на перформанси, процесорска моќ и се ослободуваат мрежните конекции. Но,
постојат технички и легални проблеми кои треба да се разгледаат пред ова да се имплементира.
Податоците кои се испраќаат во стрим, може да бидат во различни формати, но точно
дефинирани. Не секој формат на аудио или видео може да се испрати како стрим. Аудио
податоците, треба да се енкодирани со кодек MP3, Vorbis или AAC. Видео податокот, треба да
е компресиран со кодек H.264 или VP8. Овие податоци, може да се мешаат и да се испратат
заедно во контејнер, пример MP4, FLV, WebM, ASF или ISMA. Испраќањето на податоците се
прави со испраќање низ посебен транспорт протокол како MMS, RTP, HTTP или RTSP.

RTP
Real-time Transport Protocol и Real-time Control Protocol (RTCP) се IETF протоколи
дизајнирани да се имплементира стриминг медиа. RTP е дизајниран за податочен трансфер, а
RTCP за контролни пораки. Овие протоколи не можат да овозможат комплетни сервиси во
реално време. Тие сервиси се оставени на мрежата врз која се имплементирани. Но, сепак, тие
ги овозможуваат функционалностите кои поддржуваат сервисите за комуникација во реално
време.
Компоненти на протоколот
- протокол за податочен трансфер
- контролер протокол
RTP не гарантира квалитет на сервис (QoS) или доверлив пренос на податоците, но дава
можност на апликациите сами да го контролираат тоа, со тоа што им дава податоци како
временски рамки, нумерирање на секвенци и сл. Исто така, овозможува и детекција на
изгубени пакети. RTCP нуди и повремени пакети за поддршка и контрола, со тоа што овие
пакети не трошат повеќе од 5 проценти од комплетниот трансфер на сесијата и не се случуваат
почесто од 5 минути. Со ова, испраќачот ќе може да изврши реуредување на поставувањата за
клиентот и да го промени начинот на кој го извршува стримањето.
За секој стрим, RTP отвара посебна сесија. Сесијата се состои од IP адреса со пар порти
за RTP и RTCP. Според ова аудио и видео стримовите би добиле различни сесии. Ова се
користи за да може корисникот да го исклучи едниот стрим во текот на преносот.
RTP може да работи со повеќе формати и кодеци како h.264, MPEG-4, MJPEG, MPEG
итн. Исто така, кон него може да се додаваат и други формати.
Насловот на пакетите се состои од строго дефиниран стандард, кој го разбираат и
серверот и клиентот. Во него мора да бидат внесени, [1]
- верзија на протоколот,
- 1 слободен бит кој обележува дали на крај од пакетот има слободни битови.
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- екстензија, 1 бит, означува дека ќе постои додатен наслов со екстензија
- CSRC count
- Marker bit – ако е обележан со 1, значи дека следуваат податоци кои се важни за целата
апликација
- Payload type – го означува форматот на payload и ја одредува неговата интерпретација од
страна на апликацијата
- Број на секвенца – се зголемува со испраќање на секој следен пакет. RTP не забележува дали
има губење на пакети, па затоа овој податок е важен за апликацијата. Самите клиент апликации
треба да го контролираат ова за да може да се направи контрола на квалитет на доставувањето
на стримот.
- Временска рамка – Го означува времето во кое пакетот е испратен. Ако постојат повеќе
стримови во исто време, секој пакет добива засебно време.
- SSRC – идентификатор за синхронизација со изворот на податоци. Овие извори се уникатни
за една сесија.
- CSRC – Ги содржи id-јата на сите извори на стрим од кој е составен доставениот стрим до
клиентот.
- Extension header – содржи идентификатор за профилот.

RTMP
Real-time Messaging Protocol е протокол на апликациско ниво дизајниран за мултиплекс
комуникација и транспорт на стрим пакети како аудио, видео и интерактивна содржина низ
соодветен транспортен протокол како TCP. Комуникацијата мора да содржи и дополнителни
податоци за контрола на квалитет и синхронизација помеѓу клиент и сервер. [2]
RTMP протоколот може да се дефинира со неколку термини:
- пакетот се состои од фиксен наслов и payload
- payload се податоците кои се содржат во пакетот, на пр. Аудио семплови или компресирани
видео податоци.
- пренесувањето на податоците се врши на претходно дефинирана порта на клиентскот
компјутер.
- адресата за транспорт е составена од IP адресата на клиентот и порта на која ќе ги добива
податоците испратени од сервер
- стрим на пораки – логички канал за комуникација на сервер и клиент со помош на пораки
- id на стрим на порака – секоја порака мора да биде дефинирана со id за да се одреди пораката
- chunk – дел од порака. Пораките се поделени во помали делови пред да се испратат низ мрежа
и склопени назад во целина по нивно добивање
- chunk stream – логички канал низ кој се испраќаат chunks
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- chunk stream id – за идентификација на chunk stream
- multiplexing – процес на склопување на аудио и видео податоците во еден кохерентен стрим.
Со ова може да се испраќаат повеќе аудио и видео стримови паралелно.
- demultiplexing – обратен процес од multiplexing, поделба на еден стрим во одделни аудио и
видео податоци, за да се испратат низ мрежа.
- RPC – Remote Procedure Call – повик кој овозможува клиент или сервер да повика процедура
на страна на другиот партнер.
- metadata – опис на податоците кои се испраќаат. Пример за ова се: наслов, времетраење на
видеото или аудиото.
- Action Message Format – спакуван бинарен формат кој се користи за сериализирање на
ActionScript објекти во графици.
Формат на една порака
Форматот на пораките треба секогаш да ги содржи следниве полиња кои се неопходни
за креирање на chunks.
- timestamp – време на испраќање на пораката
- length - должина на payload.
- type id – дефинирано id за контролната порака. Овие id-ја претставуваат статус на пораката во
RTMP Chunk Stream протоколот.
- message stream id – оваа идентификација се користи за demultiplexing процесот кога еден
стрим се дели на одделни аудио и видео
Типови на пораки
Серверот и клиентот комуницираат низ мрежата со испраќање на пораки од еден до
друг. Овие пораки може да бидат од тип:
- command message – овие пораки се испраќаат за да се извршат операции како connect,
createStream, publish, play, pause на другата страна. Команди како onstatus, result и сл. се
користат за информирање на испраќачот за статусот на побараните команди.
- data message – клиентот или серверот ги испраќа овие пораки за да се прати metadata до него.
- shared object message – овој тип порака е Flash објект кој се синхронизира помеѓу повеќе
клиенти и инстанци.
- audio message – тип на порака резервирана за аудио
- video message – тип на порака резервирана за видео
- aggregate message – тип порака која содржи повеќе пораки вградени во неа
- user control message events – корисникот или серверот ја испраќа оваа порака за да го извести
партнерот за настани во врска со контрола на стримот.
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Типови команди
Клиентот и серверот разменуваат пораки кои се енкодирани со AMF. Испраќачот
пушта командна порака која содржи:
- име на команда
- трансакциско id
- команден објект, кој ги содржи останатите параметри.
На пример, командата connect содржи параметар „app“, кој кажува на серверот на која
апликација клиентот сака да се поврзе. Серверот ја процесира командата, и испраќа назад
одговор со истото трансакциско id. Одговорот е текстуален податок, најчесто:
- _result,
- _error или
- име на метод како _veriftyClient или contactExternalServer.
Командата _result или _error означува одговор. Трансакциското ID, означува за која
команда се однесува одговорот. Тоа е идентично со tag во IMAP и многу случни протоколи.
Името на методот во командата означува дека испраќачот се обидува да изврши метод на
страната на испраќачот.
Следниве класни објекти се користат за испраќање различни команди:
- NetConnection – објект со највисоко ниво на приоритет кој го означува поврзувањето на
серверот и клиентот
- NetStream – објект кој означува канал преку кој се испраќа аудио, видео или сличен тип на
податоци. Исто така низ него се испраќаат команди како play, pause и слично, кои го
контролираат текот на податоците.
NetConnection команди
NetConnection уредува двонасочна врска помеѓу сервер и клиентска апликација. Низ
него се извршуваат асинхрони повици до методи.
Команди кои се испраќаат преку NetConnection:
- connect – командата се состои од име на команда, трансакциско id, објект на командата и
додатни аргументи. Трансакциското id секогаш е поставено на 1. Аргументи кои се испраќаат
во објектот на командата се:
- app – името на апликацијата
- flashver – верзија на flash player
- swfUrl – url на изворната swf датотека која ја прави конекцијата
- tcUrl – url на серверот во формат protocol://servername:port/appName/appInstance
- fpad – дали се користи прокси
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- audioCodecs – кој аудио кодек го поддржува клиентот
- videoCodecs – кој видео кодек го поддржува клиентот
- videoFunctions – кои специјални видео функции ги поддржува клиентот
- pageUrl – url на веб страницата од каде што се вчитува swf датотеката
- objectEncoding – метод на енкодирање со AMF
- call – овој метод извршува RPC (remote procedure calls) на страна на примачот. Името на RPC
се испраќа како параметар во командата call.
- close
- createStream – клиентот ја испраќа оваа команда до сервер за да се направи логички канал за
комуникација со пораки. Објавувањето на аудио, видео и метаподатоци се прави низ stream
канал кој се креира користејки ја оваа команда.
NetStream команди
NetStream дефинира канал низ кој се испраќа аудио, видео и податочни пораки.
NetConnection објектот може да поддржува повеќе NetStream за повеќе стримови.
Команди кои може да се испраќаат со NetStream од клиентот до серверот:
- play – клиентот ја испраќа оваа порака за серверот да го активира стримот и да го пушти
видеото. За да се пушти листа на видеа и да може да се менува стримот од различни видеа, се
испраќа оваа команда неколку пати.
- play2 – за разлика од play командата, play2 може да менува bit rate на стрим без менување на
времето на видеото кое се пушта. За ова да функционира серверот мора да има верзии од
истото видео со различен bit rate.
- deleteStream – се испраќа кога се брише NetStream објектот
- closeStream
- receiveAudio – за да се извести серверот дали да го испрати аудиото или не
- receiveVideo - за да се извести серверот дали да го испрати видеото или не
- publish – клиентот испраќа publish команда до сервер за да се објави видеото на серверот
според специфично име.
- seek – за да се најде одредена позиција на стримот според милисекунди испратени од
клиентот
- pause – пауза на стримот
Серверот испраќа NetStream статус користејки ја командата onStatus.
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Слика 2. Тек на пораки за објавување на видео стрим

HTTP Live Streaming
HTTP Live Streaming познато како (HLS) е HTTP базиран медиа протокол за стриминг.
Изработен е од Apple, за QuickTime и iOS. Во основа, HLS работи на тој начин што ги дели
стримовите на повеќе мали секвенци и ги симнува по барање на клиентот. Како што тече
стримот клиентот може да одбере различен тип на стриминг формат, може да направи seek
(промена на позицијата на стримот), да смени bit rate и сето тоа да се изврши без прекин. На
почеток, се симнува плејлиста во формат m3u8 која содржи податоци за сите делови од
стримот.
Бидејки се користи стандарден HTTP, HLS нема проблеми со firewall или заштитени
мрежи, се додека е ослободен http сообраќај, за разлика од RTP, кoј што e UDP базиран
протокол. HLS има стандарден енкрипциски механизам, користи AES и метод за сигурна
дистрибуција на клучеви користејќи HTTPS.
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Слика 3. Имплементација на HTTP Live Streaming [3]
Сервери
Познати имплементации на HLS сервери:
- Adobe Media Server
- Akamai
- Apache
- Nginx со RTMP модул кој поддржува HLS во live mode
- IIS Media Services
- VLC Media Player
Клиенти
- Adobe flash player
- ffplay
- Android
- iOS уреди
Playlist датотека
Оваа датотека мора да биде во формат m3u или m3u8, надградена верзија на m3u
форматот. Таа е текстуален документ, кој содржи листа на сегментите од видеото и податоци
кои ги дефинираат нив. Линиите кои почнуваат со # се коментари или тагови. Таговите
почнуваат со #EXT.
Playlist-ите кои завршуваат со екстензија .m3u8, се енкодирани во UTF-8 формат и
имаат HTTP Content-Type “application/vnd.apple.mpegurl”.
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Датотеките кои завршуваат со m3u и имаат HTTP Content-Type “audio/mpegurl” се
енкодирани во US-ASCII формат.
Стандардни тагови
Листа на тагови кои се стандардни за една m3u8 датотека: [3]
- EXTM3U – секогаш прв таг со кој се дефинира m3u playlist датотека.
- EXTINF – овој таг го специфицира траењето на еден сегмент. Се однесува на сегментот кој
следува и за него мора да биде внесен и URI. Форматот на овој таг е:
- #EXTINFO:<duration>,<title>
каде што duration е времетраењето во секунди. Најдобро е оваа вредност да биде цел број.
- EXT-X-TARGETDURATION – специфицира максимум траење на медиа сегментите.
Вредноста е во секунди
- EXT-X-MEDIA-SEQUENCE – секој медиа сегмент во листата има број на сегмент. Вредноста
е цел број и не смее да се намалува.
- EXT-X-KEY – означува кој тип на енкриптирање се користи. Може да биде NONE, AES-128 и
SAMPLE-AES
- EXT-X-ALLOW-CACHE – означува дали клиентот смее или не треба да ги кешира симнатите
медиа сегменти за користење подоцна. Овој таг се однесува за сите медиа сегменти во листата.
- EXT-X-PLAYLIST-TYPE – информации за playlist датотеката, се однесува на цела датотека и
е опционален таг. Форматот е
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:<EVENT|VOD>
- EXT-X-ENDLIST – означува дека нема повеќе медиа сегменти во датотеката
- EXT-X-MEDIA – се користи за да се поврзат медиа плејлисти кои содржат алтернативи
верзии на истата содржина. На пример, три EXT-X-MEDIA тагови може да се користат за да се
идентификуваат плејлисти кои содржат само аудио на 3 различни јазици, или два EXT-XMEDIA тагови за два различни агли на камерата за едно исто видео. Овој таг е самостоен и не
се однесува за одредено URI во листата. Форматот на тагот е:
#EXT-X-MEDIA:<attribute-list>
Атрибути може да бидат: TYPE, URI, GROUP-ID, LANGUAGE, ASSOC-LANGUAGE, NAME,
DEFAULT, AUTOSELECT, FORCED, INSTREAM-ID, CHARACTERISTICS
Медиа сегменти
Секој линк до медиа во плејлиста означува медиа сегмент кој е дел од целата
презентација, аудио или видео. Ако линкот до медиата има EXT-X-BYTERANGE таг, тогаш
сегментот е поддел на медиа датотека означена со тој линк. Во спротивно, сегментот е целата
медиа.
Секој медиа сегмент мора да биде во формат MPEG-2 Transport Stream, како MPEG
аудио стрим или WebVТT датотека.
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Клиентите треба да се спремни да обработуваат повеќе медиа сегменти заедно.
Клиентот треба да одбере медиа со најмало id, што може да го пушти. Исто така, доколку
наидат на медиа која не може да се препознае, треба да ја игнорираат.
Параметрите за енкодирање на сегменти во плејлиста треба да останат конзистентни,
но клиентите треба да можат да разберат промени во енкодирање како што тие се случуваат, на
пример скалирање на видеото за да се прилагоди на промена на резолуција.
Пример за плејлиста
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES
#EXT-X-TARGETDURATION:7
#EXTINF:5.802667,
segment-0.ts
#EXTINF:4.549211,
segment-1.ts
#EXTINF:1.688333,
segment-2.ts
#EXTINF:6.014667,
segment-3.ts
#EXTINF:2.270000,
segment-4.ts
#EXT-X-ENDLIST

Плејлисти во реално време
Серверот може да биде способен да генерира и опслужува плејлисти кои се генерирани
во реално време. Додека тие се генерираат од самиот сервер или од посебна апликација
(segmenter), серверот ја држи датотеката активна и ги чита податоците од неа. Ваквиот вид
плејлисти мора да имаат само еден EXT-X-MEDIA-SEQUENCE таг. Неговата вредност мора да
расте за 1 за секој медиа сегмент. Сегментите после нивно читање се бришат од датотеката.
Редоследот на бришење е ист како и нивното внесување. Овие плејлисти не смеат да содржат
таг EXT-X-PLAYLIST-TYPE.
Вчитување на плејлисти
Кога клиентот ја вчитува плејлистата од сервер мора да се осигура дека таа почнува со
специфичен таг EXTM3U и дека содржи EXT-X-VERSION. Ако ова не е задоволено, се
прекинува читањето на плејлистата и извршување на приказот на видеото.
Исто така треба да се игнорираат таговите кои не се препознаени.
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Извршување на плејлиста
Клиентот одбира кој медиа сегмент да се пушти кога е вчитана плејлистата. Ако не
постои таг EXT-X-ENDLIST тогаш клиентот ке ја пушта целата плејлиста регуларно и нема да
избира сегменти што траат повеќе од 3 пати од траењето на целата плејлиста. Ако ова се случи
може да дојде до блокирање на плејлистата.
Клиентот може да се припреми за пуштање следни сегменти додека се извршува еден,
со тоа што ќе ги побара и ќе ги зачува кај себе. Со ова тие се вчитани пред време и ќе се
овозможи непрекинат тек на видеото и ќе се решат проблем си латенција и тек на податоци низ
мрежа.
Ако плејлистата содржи таг EXT-X-ALLOW-CACHE и неговата вредност е NO, тогаш
клиентот нема да зачува кај себе сегменти кои веќе се извршени. Во спротивно, клиентот може
да ги зачува и да ги извршува локално.
Master плејлиста
За еден стрим може да се креираат повеќе различни формати и за нив треба да се
овозможи динамично стримање. Пример за ова е едно видео кое е со различен квалитет.
Доколку постои апликација која го контролира текот на видеото и комуницира со клиент кој
испраќа порака со информации за дозволениот bandwidth на корисникот, може динамично да
се врши промена на квалитетот на стримот. Оваа главна плејлиста треба да ги содржи сите
верзии на видеото и според тоа ќе може да се одреди кое видео да се прати.
Пример за Master плејлист датотека која вчитува дополнителни плејлисти
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1280000
http://web.com/low.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2560000
http://web.com/mid.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=7680000
http://web.com/hi.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=65000,CODECS="mp4a.40.5"
http://web.com/audio-only.m3u8

Adobe HTTP Dynamic Streaming
Adobe HTTP Dynamic Streaming е уште еден познат протокол за стримање медиа, кој
овозможува дистрибуирање на адаптивна медиа до голем дел од корисниците на интернет, низ
скоро секакви уреди и платформи кои поддржуваат Adobe Flash.
Овој протокол користи mp4 фрагменти, F4F, кои се користат и за стриминг во реално
време (live stream) и по барање на корисник (on-demand). Во протоколот има интегрирано
робусен систем за заштита на содржина (DRM, Digital Rights Management). Со ова се
овозможува сигурна дистрибуција и трансфер на податоците, а со тоа се покажува како добро
решение за многу бизнис модели.
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Adobe HTTP Dynamic Streaming може да работи со медиа со различен bit rate, со
стандардни HTTP сервери, уреди за кеширање и разни мрежи, користејќи mp4 фрагменти. Во
моментот кога од клиентот е побарано промена на bit rate на видеото, доволно е само да се
промени локацијата од која се бараат фрагментите и корисникот да го добие саканиот формат.
Тоа е една од особеностите на овој протокол и методите кои ги имплементира Adobe врз него –
промена на квалитет на видео по потреба, без корисникот тоа да го забележи. [4]
Последните верзии на Flash Player поддржуваат адаптивен bit rate преку стандарден
RTMP протокол, како и преку HTTP, слично на HTTP базираните решенија од Apple и
Microsoft. Со ова драстично се намалува искористувањето на перформансите на серверите.

BitTorrent Live Streaming
BitTorrent Live Streaming е протокол кој работи на принцип пренесување податоци меѓу
корисници, без некој од нив да има строго дефинирана улога на сервер или клиент. Познато е
како peer-to-peer file share. Овој протокол е еден од најчесто користените за пренесување на
големи датотеки. Специфично е дека корисниците не мора да ја имаат целата датотека на
своите машини за да може да пренесуваат податоци до други корисници. Користејќи го овој
принцип, се заштедува хардвер, процесорска моќ и мрежно искористување.
Бидејќи е базиран на bittorrent протоколот, квалитетот и брзината на пренесување на
податоците зависи од тоа колку активни корисници има во моментот. Со овој принцип, се
избегнува:
- преоптоварување на мрежа и сервер заради голем број конекции
- користење на скапи закупени линии за трансфер
- лимитирање на број на корисници во мрежа кои го добиваат тековниот стрим
Бизнис моделот на овој протокол е во раст, меѓутоа доаѓа во конфликт кога се работи за
медиа која е заштитена (DRM) или смее да се пренесе само до одредени корисници.
Валидацијата на податоците се прави кај самиот клиент, кој е посебна апликација за прием на
bittorrent пакети.
Резултатите добиени со мерење и споредба на BitTorrent Live Streaming и сервер-клиент
врска покажуваат дека првиот модел е многу побрз и поисплатлив. Исто така, со намалување
на количината на податоци во еден пакет кој го испраќа еден клиент, може да се добијат
поголеми перформанси на уредите и со тоа да се овозможи извршување на повеќе операции во
исто време. Меѓутоа овој метод и протокол е уште во изработка и потребно е да се дефинираат
уште многу параметри за да може да се користи за големи бизнис проекти.

HTML5
HTML5 нуди два тага кои може да помогнат во стримање на аудио и видео. Ова е само
протокол на апликациско ниво и нема никаква улога во пониски нивоа. <video> и <audio>
таговите заедно со javascript, овозможуваат пуштање на содржина. Различни имплементации
на html5 таговите, може да пуштаат различни формати на видеа и аудио. Овие тагови сеуште
не се доволно стабилни и поддржани од сите прелистувачи.
Од серверот се очекува да ја пушта содржината континуирано и прогресивно, а со тоа
ќе може таа да се симнува на клиентска страна дури и ако медиата е паузирана. Целиот
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трансфер се прекинува кога прелистувачот го брише тагот или самиот прелистувач се
исклучува.
Модерните HTML прелистувачи како Chrome и Firefox нудат поддршка за video и audio
таговите. Меѓутоа, не се поддржани сите формати и различни формати работат на различни
прелистувачи. Пример за ова се mp4 видеата со h264 енкодинг, кои работат добро на Chrome,
но не се пуштаат на Firefox.
За да се поправи ова и да се добие униформност, се користат додатни javascript
библиотеки кои го земаат видеото директно и го вградуваат во нивен контејнер или wrapper.
Овие библиотеки често користат Flash технологија, затоа што со неа може лесно да се
манипулира форматот кој е добиен од сервер, а прикажувањето не зависи од имплементацијата
на html5 во прелистувачот, туку од инсталиран додаток во него – flash player.

MPEG-DASH
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP или MPEG-DASH е стриминг технологија која
овозможува високо квалитетен стриминг на податоци преку мрежа од стандарен HTTP сервер.
Слично како HLS, MPEG-DASH работи со делење на содржината на мали парчиња, сегменти,
кои што содржат интервали од видеото. Ова значи дека едно видео кое можеби трае неколку
часа, ќе биде поделено на многу сегменти од по неколку секунди. Видеото може да биде со
различен квалитет и bit rate, што значи дека сите сегментите не мора да бидат со ист квалитет.
Како што клиентот го пушта видеото, тој може да одбере кој квалитет треба да се пушти, во
зависност од тоа во каква мрежа се наоѓа корисникот. Ако се забележи проблем со мрежата и
проблем со вчитувањето на видеото (buffering) тогаш самиот клиент бара да се вчита сегмент
со послаб квалитет. Ако клиентот се наоѓа во квалитетна мрежа, самиот MPEG-DASH клиент,
ќе го побара видеото со најдобар квалитет. Со ова, клиентот сам може да се прилагоди на
промените во мрежата, без да се прекинува текот на видеото или да чека на повторно
вчитување содржина.
До појавувањето на оваа техника за видео стриминг, никогаш не е изработен
интернационален стандард на оваа тема. Затоа, мора да се забележи дека MPEG-DASH не е
протокол, туку само техника која го користи HTTP протколот. Со стандардизирање на оваа
техника, би требало да се постави основа која ќе ја користат голем број компании, влијателни
во ТВ и видео индустријата.
Оваа техника може да се прилагоди на претходни веб сервери и да ги користи истите
хардвер и софтвер без промени. Поврзувањето на серверот со клиентите е едноставно и се
поддржани голем број уреди како десктоп компјутери, телефони, таблети, телевизија,
телевизиски set-top boxes и др.
DASH не е запознаен и не знае за аудио или видео кодеците кои се користат. Исто така,
не зависи од апликативното ниво под него. Според ова, DASH може да се користи со било кој
друг протокол како на пример DASH over CCN (Content-Centric Networking Protocol).
Nginx-rtmp-module-от веќе има поддршка за MPEG-DASH стриминг во реално време, а
за негово користење, треба да се земе и изменета dash.js библиотека, која ќе може да го
прикаже овој формат во прелистувач.
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Исто како nginx-rtmp-module, постојат и други сервери кои го имплементираат. Пример
за ова е Wowza Streaming Engine кој нуди адаптивно стримање преку HTTP со користење на
нивен софтвер.
Постојат за повеќе клиенти кои може да се користат за прикажување на видеа
дистрибуирани со DASH техника. Пример:
1.
2.
3.
4.

dash.as –користи ActionScript
Flash playing DASH
Javascript and MediaSourceAppend – продукт на Youtube и Google
GPAC – едноставен DASH клиент

DASH е атрактивна технологија за дистрибуција на видеа преку интернет, единствен
стандард кој може да овозможи дистрибуирање на видео кое е само еднаш енкодирано, до
многу различни плеери, од мобилни уреди до Over-The-Top уреди и декстоп преку библиотеки
за HTML5 и декстоп апликации.
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Стриминг сервери
Adobe Media Server
Апликација изработена од Adobe, а оригинално производ на Macromedia, кој работи со
Flash Player runtime, за да изработи сервирање и стримање на медиа од сервер до клиент.
Програмски јазик кој се користи за AMS е ActionScript, скриптен јазик базиран на ECMAScript.
Во претходните верзии оваа апликација беше позната како Flash Media Server.
Овој сервер може да се користи за
- video on demand
- стримање видео
- комуникација во реално време (за апликации кои овозможуваат колаборација меѓу повеќе
клиенти)
Апликациите се поврзуваат на AMS користејќи Real Time Messaging Protocol (RTMP).
Серверот може да испраќа податоци до клиентот доколку клиентот поддржува формат flv.
Поврзаните клиенти може да испраќаат RPC, за да се извршуваат методи на другата страна.
Серверот исто така овозможува корисниците да добиваат и да објавуваат стрим на
податоци низ мрежа (net stream). Корисникот може да избере од креирање свој стрим кој ќе се
прикажува на други локации низ мрежа во формат Flash Video или серверот ќе иницира net
stream и тоа ќе се активира од него. Ако извршувањето на net stream го прави сервер, тогаш се
работи за broadcast и сите корисници кои ќе се приклучуваат на тој стрим, ќе го добиваат од
тековната позиција, а не од почеток.

Red5
Red5 e медиа стриминг сервер, кој нуди аудио и видео стриминг и решение за
апликации за колаборација меѓу повеќе корисници, користејќи Adobe Flash Player и други
постоечки технологии. Базиран е на Java и нуди сервиси слични како Adobe Media Server. За
разлика од AMS, Red5 e слободен софтвер и бесплатен за користење. Моментално кодот е
одржуван од Google Code.
Red5 овозможува користење на API повици како NetConnection, NetStream и
SharedObject и користи RTMP за комуникација. Како основа, овој сервер се извршува на
TomCat сервер кој е вграден во него.
Карактеристики и особености за Red5 server: [5]
- може да пушта стрим од аудио и видео во формати flv и mp3
- може да снима клиентски стримови
- користи SharedObject за размена на информации
- поддржува објавување стрим во живо (Live Stream Publishing, h265)
- далечинско работење
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ffmpeg, ffserver
Според мене најкомплетното решение за имплементација на стриминг платформи е
токму оваа комбинација, ffmpeg и ffserver. Ffmpeg е водечки мултимедиален framework, кој
може да ги декодира, енкодира, транскодира, mux, demux, стрима, филтрира и да ги пушта
скоро медиа формати досега изработени. Ги поддржува поголем дел од старите формати кои
веќе не се користат, но исто така е во чекор со технологијата и успева да ги имплементира
најновите стандарди и методи. Содржи libavcodec, libavutil, libavformat, libavfilter, libavdevice,
libswscale и libswresample кои може да се користат во апликации. Меѓу овие две апликации,
треба да се спомнат и останатите кои се инсталираат со нив ffplay, ffprobe, кои служат за
пуштање на видеа и за нивна анализа.
Приоритет во изработката на ffmpeg е сигурноста. Кодот е отворен и кон него
контрибуираат многу програмери и секој код кој поминува во production е проверен и
потврден. Затоа и развивањето на софтверот е долг процес.
ffmpeg – апликација од командна линија која може да конвертира мултимедиални датотеки од
еден во друг формат
ffserver – стриминг сервер за мултимедиа, кој се користи за објавувања содржина во реално
време (live broadcasts)
ffplay – едноставен плеер на мултимедиа
ffprobe – апликација од командна линија која анализира стрим или поединечна датотека со
мултимедиа
Протоколи кои може да ги користи ffmpeg: FTP, TCP, UDP, Gopher, HTTP, RTP, RTSP, SDP,
SFTP, HTTP Live Streaming, RTSP/RDT, Adobe RTMP, RTMPT, Microsoft MMS преку RCP и
HTTP. [6]
Познати апликации кои го користат ffmpeg:
- DirectShow
- QuickTime
- Gstreamer
- OpenMAX
Бидејќи многу од форматите и кодеци со кои може ffmpeg да работи се заштитени со
правни патенти, неговото дистрибуирање е едноставно и не ги содржи дури ни најосновните
формати. Доколку развивачот на софтвер сака да ги користи останатите формати, може да се
земе изворниот код на ffmpeg и изворниот код од дополнителните формати и да се
компајлираат заедно. Со ова, ќе може да ги користи. Пример, стандардната инсталација на
ffmpeg на Ubuntu Linux не содржи поддршка за mp4/h264, меѓутоа може да се додаде со
заедничко компајлирање на код.
Во некои дистрибуции на оперативни системи, ffmpeg може да се најде под ново име
avconv, но функционалностите кои ги нуди се истите како ffmpeg.

33

nginx + rtmp
Nginx е HTTP сервер на кој може да се додаде посебен модул за да поддржува RTMP
протокол. Имплементацијата на овој модул ја прави Roman Arutyunyan и е слободен софтвер.
За да функционира, rtmp модулот го користи моделот за асинхрони настани (asynchronous
events model) кој нуди високи перформанси.
Неколку особености на модулот: [7]
- RTMP/HLS/MPEG-DASH стриминг во реално време
- RTMP video on demand во формат flv или mp4, кој се пушта директно од HTTP
- push и pull модели за дистрибуирано стримање
- снимање на повеќе flv стримови
- поддршка за h264 и aac
- транскодирање во реално време користејки ffmpeg
- http callbacks (publish, play, record, update)
- извршување надворешни апликации додека трае стримање со команда exec
- buffering
- работи на сите модерни оперативни системи

nginx + hls
Во постари верзии на rtmp модулот за nginx, постоеше посебна гранка од git
репозиторито каде што се изработуваше додатен модул за HTTP Live Streaming за nginx. Кога
овој модул е развиен доволно стабилно, тој код е споен со главната гранка и моментално е дел
од rtmp модулот. За ова да функционира, треба да се има nginx и ffmpeg со поддршка за h264,
aac и mp3.
Со оваа модификација, модулот ќе може директно да транскодира видео и аудио, да го
сече на сегменти и да го пушта како http стрим. Сето тоа се прави во реално време со многу
мала латенција. Сегментите кои се исечени од видеото се чуваат на посебна локација која се
брише при рестартирање на компјутерот, затоа што на следно повикување, тие сегменти пак ќе
се креираат.

apache/nginx + ffmpeg + hls
Оваа комбинација на софтвери е обид за да се пресмета како би функционирал еден
систем за http live streaming, без да се прави додатна компликација за транскодирање во реално
време, сегментирање и стримање. Идеата е медиата која стои на серверот да е веќе спремна
(или припремена со ffmpeg) однапред, а http серверот да може да пушта http live streaming
плејлисти. Со ова би се заштедило време да се обработува секое видео кога е побарано од
корисникот, туку видеата ќе може да се обработуваат кога серверот е слободен за тоа (load
balancing).
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Мерењата на перформанси на сите овие сервери понатаму во документот ќе покажат
дали ова е добра идеа и дали вреди да се користи систем кој се изработува „рачно“ или
подобро е да се земе цел разработен систем како AMS или Red5.
Ffmpeg може да добие листа на видеа кои треба да ги обработи. Кога серверот е
слободен да го направи ова, ги зема видеата едно по едно, ги транскодира во h264 формат, ги
сегментира на мали делови за http live streaming и изработува playlist датотека како индекс на
сите сегменти. Конфигурацијата на сегментирањето зависи од потребите и можностите на
серверот.
Овие сегменти се зачувуваат на посебна локација која е достапна од http/прелистувач.
Кога корисникот бара да отвори одредено видео, реагира http серверот (apache или nginx во
случајот) и ја нуди плејлистата. Отварање на таа датотека не треба да е проблем за серверот и
се што ќе остане за повикување е стандарден http повик до датотеки (сегменти) кои се снимени
таму.
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Стриминг клиенти
За корисниците да ги добиваат податоците од еден стрим, мора да користат некоја
апликација која овозможува негово декодирање и прикажување. Овие апликации, клиенти,
знаат како функционираат форматите на видеа и аудио и имаат сопствени имплементации на
кодеци. Познати клиент апликации: vlc media player, xbmc, ffplay, jwplayer, секоја апликација
специфична и важна во посебна област.

Vlc media player
Vlc e мултиплатформска апликација за приказ на видеа и аудио, која ги поддржува
поголем дел од модерните формати, типови на компресија и стриминг протоколи. Може да
пушта стрим преку мрежа и да транскодира мултимедиални датотеки. Vlc e графичка алатка и
се користи на десктоп компјутери.
Многу од кодеците кои ги поддржува се обезбедени од библиотеката libavcodec од
ffmpeg, но користи свои muxer и demuxer и свои имплементации на протоколи. Покрај
извршување и приказ на стримови, vlc може и да пушта стрим до други локации, меѓутоа vlc
како стриминг сервер нема да биде разгледувано, затоа што има стриминг сервери со многу
поголеми перформанси и подобри особености од него.

XBMC
XBMC, на почеток (Xbox Media Center) е медиа плеер развиен од XBMC Foundation и е
достапен за повеќе софтверски и хардверски платформи. Софтверот во него е погоден за
користење со телевизори и далечински управувачи. Овозможува пуштање видеа, аудио, podcast
од интернет и сите стандардни медиа формати од локална мрежа или диск.
Специфичен е затоа што може да користи многу online сервиси и да ги прикажува како
домашно кино. Поддржува стримови како youtube, hulu, netflix и голем дел online радија како
Pandora Radio.
Поддршката на формати е огромна, неколку од нив може да користи:
- физичка медиа: Blue-ray дискови, CD, DVD, DVD-video, Video-cd, Audio-cd, Usb дискови.
- мрежни протколи: SMB, HTTP, TCP, UDP, FTP, RTMP итн.
- формати на контејнери: AVI, MPEG, FLV, MKV, QuickTime, MP4, AAC,
- видео формати: MPEG-1/2/4, H.263/4, RealVideo
- аудио формати: MIDI, MP3, AAC, WAV
- голем дел формати за слики
- формати за преводи
- метадата тагови како ID3, APEv1/2 итн.
XBMC нуди едноставен начин на развивање модули и плагини за него, преку отворено
API за кое може да се пишуваат апликации како python скрипти. Исто така, со ова API, може да
се пристAPI на апликацијата далечински или од други апликации.
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Ffplay
ffplay e вклучен во овој преглед како пример за апликација која работи од терминал. Со
користење на ffplay, може да се пушти мултимедиална датотека од терминал и ќе се отвори
графички приказ на медиата. Ffplay e брза и едноставна апликација, портабилна и ги користи
функционалностите на ffmpeg библиотеките. Најчесто се користи за првично тестирање на
разни апликации и ffmpeg АPI повици.
Команда за стартување на ffplay:
ffplay [options] [„input_file‟]

ffplay може да ги пушта сите формати на аудио и видео кои се поддржани од ffmpeg, во
зависност од тоа со кои кодеци и формати ffmpeg е инсталиран или компајлиран. Исто така
поддржува голем дел стриминг протоколи. При негово стартување може да се постават
додатни параметри. За да се научи повеќе за тековниот статус на ffplay, може да се користат
командите за помош, кои даваат информации за листа на кодеци, формати и сл. Дел од
параметрите кои ги добива help опцијата:
- full
- long
- encoder=encoder_name
- decored=decored_name
- muxer=muxer_name
- demuxer=demuxer_name
- filter=filter_name
Сите овие ќе дадат информации за инсталацијата на ffmpeg и ffplay
За да се прочитаат сите поддржани кодеци, декодери и формати, може да се користат опциите
- codecs
- decoders
- formats
ffplay нуди одлични перформанси и огромна листа на функционалности.

Javascript библиотеки
Оваа библиотеки се наоѓаат во листава, како пример за клиенти за стримање медиа во
прелистувач.
Jwplayer e javascript библиотека која се приклучува на веб апликациите и нуди додатни
можности за читање на стримови.
Jwplayer може да работи на повеќе уреди и софтверски платформи, како на пример,
десктоп компјутери, таблети, паметни телефони итн. Форматот кој го добива плеерот може да
биде flash, но исто така и формат за iOS, како http стрим (hls).
Додатни функционалности на плеерот се:
- DVR за прегледување на broadcast откако стримот е завршен или е во тек
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- енкрипција
- преводи
- реклами
Jwplayer е достапен како бесплатен софтвер, но постои и enterprice верзија со многу
додатни опции и функционалности.
Други компоненти кои може да се користат и се едноставни за имплементирање се
flowplayer и video.js. Flowplayer може да се користи како бесплатна апликација, но има и
premium верзија која нуди додатни функционалности. Библиотеката video.js e бесплатна и
моментално има огромен пораст во користење од страна на познати компании. Нуди одлични
перформанси, едноставна имплементација и поддржува многу формати. Една од компаниите
која користи video.js е Instagram за вградување видеа на нивната веб страница. И двете
компоненти користат Flash технологија за прикажување на видеата, а flowplayer може да се
активира во стандарден html5 мод.
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Инсталација и конфигурирање на стриминг сервер
Red5
Стандардна инсталација на red5 сервер за Ubuntu Linux е едноставна процедура и може
да се направи во графички мод, користејќи ја апликацијата Software Center. Во неа, се
пребарува за red5-server и се избира Install од понудената листа на апликации. Ubuntu ќе може
сам да ги пронајде и инсталира сите зависности кои се потребни за red5-server да работи
правилно. Ова вклучува и инсталација на java.
Друг начин е да се користи терминал, конзола и да се инсталира со команда:
sudo apt-get install -y red5-server

Ова ќе инсталира red5-server во /usr/share/red5
Со инсталацијата, се креира и сервис. Овој сервис треба да биде вклучен за да може да се
користи стриминг серверот.
service red5-server start

Kога серверот е стартуван, неколку порти се отворени на компјутерот: [5]
1935 – RTMP
1936 – Debug
5080 – HTTP Servlet
8088 – RTMPT
Оваа инсталација не е секогаш совршена и често може да предизвика проблеми како
неактивен сервер, прекинување на стартувањето на серверот или проблем со порти. Затоа, друг
начин да се инсталира red5 e користење на готов пакет од нивната база.
http://www.red5.org/red5-server/

На оваа патека може да се најде листа на верзии на софтверот. Според особеностите
што се потребни се одбира верзијата и се симнува пакет кој содржи извршни датотеки. Исто
така, овде може да се одбере и платформа, на кој оперативен систем ќе се користи. Со ова, не е
потребна инсталација, но потребно е компјутерот да ги има претходно инсталирани сите
зависности.
Ако пакетот е отпакуван во ~/apps/red5, негово стартување, се прави со:
cd ~/apps/red5/
sudo red5.sh

Кога серверот е вклучен, за да се провери дали работи правилно, постојат неколку апликации
со кои може да се тестира. Во прелистувач се отвара следната патека:
http://localhost:5080/

Ако постои содржина, значи дека http портата од red5 серверот е активна.
На оваа страница се избира “Install a ready-made application”.
Овде има листа на тест апликации со кои може да се провери серверот. Една од нив,
OFLA Demo, може да ги провери потребните функционалности за стримање видеа. Ако
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апликацијата не е веќе инсталирана, може да се инсталира. Со кликнување Install, таа ќе се
копира во webapps фолдерот во red5 серверот.
Листа на тест апликации може да се види на оваа патека
http://localhost:5080/demos/

Вклучување на OFLA Demo се прави од следната патека:
http://localhost:5080/demos/ofla_demo.html

За тестирање, се одбира Connect. Од левата страна, во табелата Library, треба да се
појават листа на видеа. Се одбира едно од нив и видеото ќе се појави во плеерот на долната
страна. Од десно се гледаат debug информации за квалитет на видео, моментална состојба и сл.
За да се тестира со други видеа, може тие да се остават во оваа патека и ќе се појават во library
на левата страна од страницата.
~/apps/red5/webapps/oflaDemo/streams

За конфигурирање на red5, се користат конфигурациони текстуални датотеки и најголем дел од
нив се сместени во
<red5-server-path>/conf/

Неколку конфигурациски датотеки кои се важни:
- red5.properties
Во оваа датотека може да се поставуваат параметри за серверот, како порти кои се
користат, ip адреси на кои е активен серверот, proxy и сл. Сите овие параметри може да се
поставуваат за http, rtmp, rtmps, rtmpt поединечно.
- access.properties
За поставување на корисник кој ќе се користи од серверот
- password.properties
За поставување на шифра за тековниот корисник на серверот
- red5.globals
За поставување на патека со конфигурации, пример red5-default.xml
Ако видеата со кои се тестира се оставени во ~/apps/red5/webapps/oflaDemo/streams, со
нив може да се тестира и надвор од веб апликацијата ofla demo. Оваа патека се смета за storage,
каде што се сместуваат видеа, а пристапот до нив е со користење на ffplay или друга
апликација за пуштање видеа. Пример за тестирање на стримиг видеа надвор од веб
апликацијата ofla demo:
ffplay rtmp://localhost:1935/oflaDemo/ime_na_test_video
vlc rtmp://localhost:1935/oflaDemo/ime_na_test_video

Од ова се гледа дека се користи посебен протокол rtmp на порта 1935 и дека пристапот е по веб
локација, а не патека на диск.
Првиот дел од командата е апликацијата која го пушта видеото, во овој случај ffplay или vlc
player.
Втор дел, патеката до видеото се дели на неколку специфични делови:
rtmp – протокол
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localhost – име на серверот од кој се повикуваат видеата
1935 – специфична порта за rtmp, дефинирана во конфигурациската датотека red5.properties
oflaDemo – апликација за стримање видеа од red5
ime_na_test_video – името на видеото, без екстензија, ова видео е сместено на патеката:
~/apps/red5/webapps/oflaDemo/streams
Двете аплијации ffplay и vlc вклучуваат графички плеер на видео и стримот почнува.
Додека трае, со ffplay може да се испитуваат податоци за видеото, бидејќи тој пред почнување
на извршувањето, исфрла податоци кои ги зема од ffprobe. Во овие податоци може да се
сретнат информации за
- верзијата на ffmpeg:
ffplay version
FFmpeg developers

git-2014-01-28-bb7a711

Copyright

(c)

2003-2014

the

- конфигурација со која е компајлиран
configuration: --prefix=/home/vlatko/ffmpeg_build --extra-cflags=I/home/vlatko/ffmpeg_build/include --extra-ldflags=L/home/vlatko/ffmpeg_build/lib --bindir=/home/vlatko/bin --extra-libs=-ldl
--enable-gpl --enable-libass --enable-libfdk-aac --enable-libmp3lame -enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx -enable-libx264 --enable-nonfree –enable-x11grab

- кодеци кои ги поддржува
libavutil

52. 63.100 / 52. 63.100

libavcodec

55. 49.101 / 55. 49.101

libavformat

55. 28.100 / 55. 28.100

libavdevice

55. 7.100 / 55. 7.100

libavfilter

4. 1.101 / 4. 1.101

libswscale

2. 5.101 / 2. 5.101

libswresample 0. 17.104 / 0. 17.104
libpostproc 52. 3.100 / 52. 3.100
- тип на стрим и информации за видео и аудио
Input #0, flv, from 'rtmp://localhost:1935/oflaDemo/pf': 0B f=0/0
Metadata:
starttime

: 0

totalduration

: 642

totaldatarate

: 342

bytelength

: 27469456

canseekontime

: true

sourcedata

: BADC20365MM1391069479217535

purl

:
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pmsg

:

Duration: 00:10:41.94, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Video: flv1, yuv420p, 426x240, 276 kb/s, 29.97 tbr,
1k tbn, 1k tbc
Stream #0:1: Audio: mp3, 22050 Hz, stereo, s16p, 65 kb/s
Stream #0:2: Data: none
0.72 A-V: -0.014 fd=

2 aq=

2KB vq=

7KB sq=

0B f=0/0

Ако серверот е инсталиран со пакет менаџерот на ubuntu, тогаш бришењето се прави со една
команда:
sudo apt-get --purge remove red5-server

Се користи -- purge за да се избришат и додатни конфигурациони датотеки кои ги креирал
серверот со инсталацијата.
Ако се користи пакет симнат од страницата на red5 и серверот се стартува со red5.sh, тогаш не
е потребна деинсталација, туку само се брише фолдерот со пакетот.

Ffmpeg
Исто како со red5, постојат неколку начини да се инсталира ffmpeg.
Стандардниот начин, со користење на пакет менаџер од ubuntu:
sudo apt-get install ffmpeg

Проблемот со оваа инсталација е тоа што ffmpeg нема да ги вклучи често потребните
кодеци и додатоци за формати на видеа кои зависат од некаква рестриктивна лиценца. Пример
за ова се mp3 и mp4 форматот или h.264 кои не се вклучени заради правни проблеми.
За да се додадат овие пакети во инсталацијата на ffmpeg, тој мора да се компајлира
заедно со нив. Компајлирањето ffmpeg е подолг процес и значи дека треба мануелно да се
соберат сите зависности и модули за да може да се заврши правилно.
Најпрво, потребно е да се соберат последните верзии на пакетите од системот:
sudo apt-get update

и да се инсталираат некои зависности и пакети потребни за компајлирање:
sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential libass-dev
libgpac-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev libtool libva-dev libvdpau-dev
libvorbis-dev libx11-dev libxext-dev libxfixes-dev pkg-config texi2html
zlib1g-dev

Се креира нов фолдер во кој ќе се смести изворниот код на ffmpeg:
mkdir ~/sources
cd ~/sources

Компајлираните пакети ќе бидат сместени во /home/user/ во посебен фолдер ffmpeg_build
Прв пакет кој треба да се спреми како додаток за ffmpeg е “yasm”, асемблер за x264 и ffmpeg.
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
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tar xzvf yasm-1.2.0.tar.gz
cd yasm-1.2.0
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin"
make
make install
make distclean
export "PATH=$PATH:$HOME/bin"

Следно е додавање на x264 енкодер за видеа. Исто како yasm, за него треба да се симне кодот и
да се компајлира.
cd ~/sources
wget
http://download.videolan.org/pub/x264/snapshots/last_x264.tar.bz2
tar xjvf last_x264.tar.bz2
cd x264-snapshot*
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build"
enable-static

--bindir="$HOME/bin"

--

make
make install
make distclean

AAC aудио декодер fdk-aac:
cd ~/sources
wget
-O
fdk-aac.zip
aac/zipball/master

https://github.com/mstorsjo/fdk-

unzip fdk-aac.zip
cd mstorsjo-fdk-aac*
autoreconf -fiv
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

MP3 декодер за аудио, кој може да се инсталира и од пакет менаџер libmp3lame-dev
sudo apt-get install libmp3lame-dev

Корисниците на постари системи треба да го компајлираат изворниот код:
sudo apt-get install nasm
cd ~/sources
wget http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame3.99.5.tar.gz
tar xzvf lame-3.99.5.tar.gz
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cd lame-3.99.5
./configure
shared

--prefix="$HOME/ffmpeg_build"

--enable-nasm

--disable-

make
make install
make distclean

libopus - аудио декодер и енкодер
cd ~/sources
wget http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.1.tar.gz
tar xzvf opus-1.1.tar.gz
cd opus-1.1
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared
make
make install
make distclean

libvpx е vp8/vp9 видео декодер и енкодер
cd ~/sources
wget http://webm.googlecode.com/files/libvpx-v1.3.0.tar.bz2
tar xjvf libvpx-v1.3.0.tar.bz2
cd libvpx-v1.3.0
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples
make
make install
make clean

Штом сите овие пакети се компајлирани и за нив има генерирано извршни датотеки,
тогаш може да се помине кон компајлирање на ffmpeg. Најпрво се симнува изворниот код од
http://ffmpeg.org. Кога се пушта командата ./configure, кон неа мора да се додадат патеките до
сите бинарни датотеки кои ќе се вклучат во компалирањето:
cd ~/sources
wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-snapshot.tar.bz2
tar xjvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
cd ffmpeg
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig"
export PKG_CONFIG_PATH
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="I$HOME/ffmpeg_build/include" --extra-ldflags="L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" --extra-libs=-ldl -enable-gpl --enable-libass --enable-libfdk-aac --enable-libmp3lame -
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-enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enablelibvpx --enable-libx264 --enable-nonfree --enable-x11grab
make
make install
make distclean
hash -r

Тестирање дали е ffmpeg правилно инсталиран, во конзола се испишува:
ffmpeg

Доколку е се правилно инсталирано, во конзола треба да се појават податоци за верзијата на
ffmpeg. Пример:
ffmpeg version
FFmpeg developers

git-2014-01-28-bb7a711

Copyright

(c)

2000-2014

the

Исто така, ќе биде испишана цела команда ./configure со листа на сите кодеци и модули со кои
е компајлиран.
За помош за користење на ffmpeg, во конзола се испишува:
ffmpeg -h

Заедно со ffmpeg, се инсталираат уште неколку пакети, некои специфични:
- ffplay
- апликација за пуштање медиа
- ffserver
- апликација за пуштање стрим на медиа

nginx + rtmp + hls
Инсталацијата и конфигурацијата на овие софтвери е поспефична од стандардната
инсталација. Кога се инсталира nginx од пакет менаџер на ubuntu, овој модул не е вклучен во
него. Тоа значи дека ќе мора инсталацијата да се прави од изворен код, со компајлирање. Во
процесот на компајлирање, ќе се додаде и патека до изворниот код на модулот, за да може да
се вклучи и тој. Финалната верзија, извршната датотека на nginx серверот, ќе го има овој модул
вграден во него.
Најпрво треба да се симне копија од nginx изворниот код:
http://nginx.org/download/

Од оваа листа, треба да се пронајде верзијата на кодот која е потребна. Моментално последна
верзија е 1.5.8 и ќе ја користам таа верзија за компајлирање.
Се симнува tar.gz или zip формат на компресија и пакетот се распакува во посебен фолдер. Во
овој фолдер постои датотека configure, која ќе се користи за компајлирањето.
Следно што е потребно е да се симне верзија од кодот на rtmp модулот.
http://arut.github.io/nginx-rtmp-module/

или да се повлече последна верзија од github:
git clone https://github.com/arut/nginx-rtmp-module.git

45

Кога овие два пакети се распакувани во посебни фолдери, може да се помине кон
компајлирање.
Се пристапува до фолдерот каде што е изворниот код на nginx и се извршува следната
команда:
./configure –add-module=/path/to/nginx-rtmp-module

На оваа команда треба се замени патеката до изворниот код на nginx-rtmp-module.
Кога ќе заврши компајлирањето, се извршуваат уште две команди, да се генерира извршна
датотека и да се инсталира: [7]
make
make install

Иако компајлирањето на кодот е ист процес кај различни системи, локацијата каде ќе биде
инсталирана апликацијата може да биде различна. На некои системи nginx, Ќе може да
стартува со повикување на следната команда:
sudo nginx start

а за останати, може да се направи следниов процес:
sudo updatedb
whereis nginx

Од ова ќе се појави листа на патеки каде што се среќава nginx извршна датотека. Се копира
патеката и се стартува апликацијата (серверот).
$ whereis nginx
nginx: /usr/local/nginx

Значи дека nginx е инсталиран во /usr/local/nginx.
За да се вклучи серверот се повикува извршната датотека. Пр.:
sudo /usr/local/nginx

За исклучување се наоѓа активниот процес на серверот и се исклучува по id. Пр.:
ps aux |grep nginx
sudo kill -9 <id-на-nginx>

За да не се прави оваа процедура цело време, може да се користи скрипта за стартување и
исклучување на серверот. Овој тип скрипти, најчесто стојат во /etc/init.d/.
Пример: [8]
PATH=/opt/nginx/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/nginx/sbin/ng
inx
DAEMON=/usr/local/nginx/sbin/nginx
NAME=nginx
DESC=nginx
test -x $DAEMON || exit 0
if [ -f /etc/default/nginx ] ; then
. /etc/default/nginx
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fi
set -e
case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile
/usr/local/nginx/logs/$NAME.pid \
--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
echo "$NAME."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile
/usr/local/nginx/logs/$NAME.pid \
--exec $DAEMON
echo "$NAME."
;;
esac
exit 0

Оваа датотека, мора да има привилегии за извршување и да е дозволено нејзино вклучување
само од администраторски корисник.
Активирањето и исклучувањето на серверот со оваа скрипта се прави со користење на
следниве команди:
sudo /etc/init.d/nginx start
sudo /etc/init.d/nginx stop

Конфигурациската датотека на nginx е nginx.conf. Нејзината локација може да е различна на
различни системи, затоа најдобро да се пребара каде е снимена:
sudo updatedb
locate nginx.conf

На ubuntu 13.10 и верзија на nginx 1.5.8, конфигурациската датотека е на локација:
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
Исто така, постојат и две додатни датотеки, како заштитни верзии, за да не се случи проблем
со тековната која се користи:
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf.default
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf.original

Ако се случи проблем при менувањето на тековната датотека, таа може да се замени со една од
овие верзии, за да се добие основната функционалност на серверот.
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Со додавање на овој модул кон nginx, тој може да се користи како rtmp стриминг сервер.
Конфигурирањето на стриминг серверот е едноставно, со тоа што се менуваат податоци во
nginx.conf.
Во nginx.conf, стандардно постои дел означен со:
http{
server{
...
}
}

За да се овозможи rtmp функционалноста, треба да се додадат специфичните поставувања за
rtmp, надвор од http блокот.
Пр.
rtmp{
server{
...
}
}

Неколку основни параметри кои може да се постават во овој сервер:
- listen – ја означува портата на која ќе работи rtmp серверот, стандардно 1935.
- chunk_size – на колкави делови да бидат поделени блоковите податоци кои ќе ги испраќа rtmp
серверот
- timeout – колку време да чека серверот пред да ја прекине врската со клиентот
- buflen – за поставување на должина на buffer
Внатре во server блокот, може да се поставуваат апликации. Апликации се посебни типови на
функционалности на rtmp сервер и за секоја апликација може да се постават различни
карактеристики.
Типови апликации кои ги поддржува rtmp-hls модулот:
- TV Mode, еден стрим кој се објавува, повеќе клиенти кои го добиваат стримот
- Транскодирање
- Стриминг на web камера
- Стриминг на статични датотеки
- Стриминг на извори од далечни извори
- Video on demand во различни формати
- Video chat – повеќе стримови кои објавуваат податоци и повеќе клиенти кои ги добиваат овие
стримови
- HLS – HTTP Live Streaming
- MPEG-Dash
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Од ова може да се изработуваат посебни апликации кои ќе бидат достапни на избраната порта
на серверот. Стандардна патека за пристап до апликација е:
rtmp://address.com:port/app_name/stream_name
Ако е дефинирана апликација за video on demand, пр.
rtmp{
server{
listen 1935;
application video_on_demand{
play /home/user/videos/;
}
}
}

оваа апликација ќе биде достапна на:
rtmp://localhost:1935/video_on_demand/<ime-na-video>

сметајќи дека <ime-na-video> е датотека во фолдерот /home/user/videos/
Важни команди во конфигурацијата на nginx со rtmp module се exec_pull, exec_push и
exec_static.
Користејќи ја командата exec_push во формат:
exec_push command arg*

може да се извршуваат команди на страна на серверот кога еден стрим се објавува. Пример за
користење на оваа команда е транскодирањето во реално време кога се објавува некој стрим:
exec_push ffmpeg -i rtmp://localhost/src/$name -vcodec libx264 -vprofile
baseline -g 10 -s 300x200 -acodec libfaac -ar 44100 -ac 1 -f flv
rtmp://localhost/hls/$name 2>>/var/log/ffmpeg-$name.log;
exec_pull command arg*

извршува команда на play event.
exec_static извршува команда само еднаш, на стартување на nginx серверот.
Ако во некоја апликација стои команда
live on;

значи дека таа апликација работи вo live-mode и дека ќе има broadcast, од еден сервер до повеќе
клиенти.
Hls апликациите содржат специфични команди:
hls on;
hls_path /tmp/hls;
hls_fragment 10s;

Со ова се дефинира дека апликацијата ќе користи http live streaming, патеката на која
привремено ќе се снимаат фрагментите е /tmp/hls и дека секој фрагмент ќе има должина од 10
секунди.
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За да работи http live streaming, освен во блокот rtmp, мора да се постават и дополнителни
параметри и команди во http блокот.
http {
...
server {
...
location /hls {
types {
application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
}
root /tmp;
add_header Cache-Control no-cache;
}
}
}

Постојат уште многу команди кои може да се разгледуваат, секоја по потреба за апликацијата
која се изработува.
За да се проверат грешките кои се случуваат за време на работењето на серверот или за време
на развој, може да се користат датотеки кои запишуваат грешки и подоцна од нив да се чита.
Овие датотеки се специфицираат надвор од rtmp или http блоковите и нивното дефинирање
изгледа вака:
error_log logs/error.log;
error_log logs/error.log notice;
error_log logs/error.log info;

За да се забележат грешки во работењето најдобро е да се внимава на овие логови во терминал,
со следнава команда:
tail -f logs/error.log

Доколку се случи некаков проблем, во терминал веднаш ќе се отпечати грешката која е
запишана во оваа датотека во моментот.
Слично на ова, може да се прати и тековен пристап до апликацијата: access.log
Пример како се дефинира датотека да ги запишува сите обиди за пристап до rtmp апликација:
access_log logs/rtmp_access.log new;
access_log logs/rtmp_access.log;

Промените во овие датотеки може да се пратат на ист начин со командата tail.
RTMP модулот, нуди опција да се пратат статистики за негово искористување во веб
прелистувач. За да се овозможи ова, треба во http блокот да се додадат посебни локации до кои
би се пристапувало. Пример:
http {
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server {
location /stat {
rtmp_stat all;
rtmp_stat_stylesheet stat.xsl;
}
location /stat.xsl {
root /path/to/stat/xsl/file;
}
}
}

Со ова поставување ако се отвори во веб прелистувач на патека http://localhost/stat,
може да се прочитаат податоци за искористувањето на серверот. Овие податоци може да бидат
невидливи во некои прелистувачи, но со отварање на кодот на веб страницата (View Source) се
гледа xml форматиран текст. Функцијата refresh за освежување на содржината на страницата,
функционира и додека се гледа кодот во xml.

Apache
Инсталацијата и конфигурацијата на овој сервер е едноставен процес и може да се
користи стандардниот пакет од Ubuntu. За да се земе последната верзија од сервер, треба да се
изврши следната команда:
$ sudo apt-get update

Инсталирањето на серверот се прави со повикување на:
# sudo apt-get install apache2

Овој пакет ќе побара повеќе да инсталира повеќе зависности кои ќе ги користи
понатаму. Една од зависностите е апликацијата “apache ab”, која ќе се користи за тестирање на
серверот со симулирање на голем број симултани конекции.
Apache својата конфигурација ја чува во посебна датотека која на различни системи се
наоѓа на различна патека и име. На Ubuntu 13.10 оваа датотека се наоѓа на следнава патека:
/etc/apache2/apache2.conf

На други системи, името на датотеката може да биде httpd.conf.
Во оваа датотека, важен дел е поставувањето на директориуми кои ќе бидат достапни
за корисниците на веб серверот. Овие виртуелни патеки, ја заменуваат патеката од диск со
патека/адреса во прелистувач. На овој начин, отварањето на url http://localhost/ ќе повика
патека од диск /var/www и ќе ја вчита index.html датотеката
Конфигурирањето на овие директориуми се прави во посебни блокови:
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks

51

AllowOverride None
Require all granted
</Directory>

Во ова конфигурациска датотека, може да се менуваат и останатите податоци за серверот како
-

време на истекување на повик
патека на датотека за запишување на грешки
патека на датотека за запишување на повици
број на тековно отворени конекции
привилегии на серверот
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Имплементација на апликација со стриминг видеа
За добар приказ на функционалности кои се овозможени од стриминг серверите и
клиентите, изработив презентациска веб апликација. Делови од кои е составена апликацијата:
- mysql база
- java api
- backbone.js веб апликација
- http и стриминг сервер
Целта на изработувањето на оваа апликација е да се покажат особеностите и разликите на rtmp
протоколот и hls.

Mysql база
Се користи mysql server за опслужување на податоци, заради
- перформанси во работа
- едноставност за користење
- лесно менаџирање
- достапност на поголем дел од серверите
Базата содржи табела за корисници кои се најавуваат на апликацијата.
Двете табели содржат примарен клуч id кој автоматски се инкрементира за 1 на секој
нов запис. Исто така за секој запис автоматски се запишуваат и две нови полиња “created_at” и
“updated_at” од тип “datetime”. Доколку до api се испрати повик за креирање нов запис, овие
полиња се пополнуваат автоматски.
Секој корисник може да се регистрира и да се најави. За најава и регистрација се
користи email и шифра. Email е избран да се користи како корисничко име, заради уникатност,
а шифрата е оставена на избор на корисникот. Пред да се зачува во база, шифрата поминува
низ процес на изменување, за дополнително да се заштити од обиди за пронаоѓање. Овој
процес се вика salting и е всушност, додавање на дополнителен параметар кон текстуалниот
податок и заедничко енкодирање. Кога корисникот ќе побара најава на апликацијата, таа го
знае овој податок и може да го вклучи повторно во заедничко енкодирање за проверка низ
табелата.
Друго специфично поле во базата е user_type кое се користи за дефинирање на типот на
корисник кој се најавува. Првиот корисник кој се регистрира на апликацијата секогаш е од тип
“admin” и ќе може да ги уредува видеата на останатите корисници и да маркира видеа како
featured за да се појават на првата страница. Другите корисници не се од тип “admin” и немаат
пристап до овие функционалности. Контролата на тип на корисник се прави на две места, на
клиентска страна со javascript и на серверска страна во јава.
Уште една функционалност на оваа табела е можноста за маркирање на корисник како активен
или неактивен.
Табелата каде што се чуваат видеата го содржи корисничкото id, за да обележи сопственост на
видеата. Во табелата “videos”, ова поле е обележано како “user_id”.
Ако корисникот е “admin”, тогаш може да го уредува полето “featured” од оваа табела.
Стандардно, ова поле е null, но со маркирање, се менува во 1 (true).
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Останатите податоци служат за информации за видеото:
- title varchar(255) – насловот на видеото
- description text – опис кој го внесува корисникот
- uploaded_file_location varchar(255) – физичка патека каде е зачувано оригиналното видео,
пример податок: /var/www/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888.mp4
- uploaded_file_url varchar(255) – патека која треба да се повика во прелистувач за да се добие
директен линк до видеото. Поврзана со претходната колона. Пример податок:
http://localhost/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be012768.mp4
- transcoded_file_location varchar(255) – физичка патека каде е зачувано транскодираното видео:
/var/www/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888.transcoded.
mp4
- transcoded_file_url varchar(255) – патека која треба да се повика во прелистувач, за да се
добие директен линк до транскодираното видео. Оваа патека ќе се користи за отварање на
видеото во прелистувач во веб апликацијата. Пример податок: http://localhost/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be012768.transcoded.mp
4
- thumbnail_location varchar(255) – физичка патека на која е зачувана малата слика за приказ
на видеото (thumbnail) добиена од транскодирањето. Пример податок: /var/www/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888.jpg
- thumbnail_url varchar(255) – патека која треба да се отвори во прелистувач за да се добие
малата слика за приказ на видеото. Пример податок: http://localhost/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888.jpg
- segments_file_location varchar(255) – физичка патека на која се чуваат сегменти од видеото,
спремни за http live streaming. Пример податок: /var/www/video-appsegments/2/135881aa04947e27c82999be01276888
- segments_file_url varchar(255) – патека која треба да се отвори во прелистувач или телефон, за
да се повика плејлиста која ќе ги вчита сегментите на видеото за http live streaming. Пример
податок: http://localhost/video-app-segments/2/135881aa04947e27c82999be01276888 На оваа
патека треба да се додаде и името на плејлистата која во моментот се запишува фикснa
playlist.m3u8 датотека. Со тоа ќе се добие патека како:
http://localhost/video-app-segments/2/135881aa04947e27c82999be01276888/playlist.m3u8
која може да се отвори во http live streaming клиент.
Во зависност од потребите на апликацијата, ќе може да се користат различни извори на истото
видео.
Од пример податоците може да се види дека чувањето на видеата е на различни патеки,
пример, директниот линк до оригиналното видео се чува во патека /var/www/video-appuploads/, транскодираното има додаток во името на датотеката “.transcoded”, сликата од
видеото во /var/www/video-app-uploads/, a сегментите во /var/www/video-app-segments/.

54

Првиот податок после овие патеки и id на корисникот. Фолдерот за чување на видеа се
креира директно по регистрација на нов корисник, во моментот кога веќе е достапно неговото
id. Следниот податок е кодиран текстуален податок од:
- името на видеото кое е качено од корисникот
- моменталното време на качување на видеото
Овој string се енкодира со md5 алгоритам и се добива уникатен податок. Креирањето на
овој фолдер се прави во момент на качување на ново видео.
Сите податоци кои се снимаат, оригиналното видео, транскодираното видео, сликата и
сегментите се чуваат на патека достапна за веб сервер, за полесна манипулација и користење.

Java API
JAX-RS
Java нуди едноставен начин за креирање api, користејќи JAX-RS - Java API for
RESTFUL Services. JAX RS овозможува креирање веб сервиси според REST архитектура. Се
користат анотации за да се мAPIраат ресурси. Пример за анотациии кои ги нуди: [9]
@Path – релативна патека до ресурсот, класа или метод
@GET, @PUT, @POST, @DELETE и @HEAD го означуваат типот на HTTP повик.
@Produces - означува каков тип на податок ќе биде конечниот резултат од методот кој е
повикан
@Consumes – означува каков тип на податок смее да прими методот или класата.
Секој повик кон API содржи податоци, параметри во него. За да се добијат тие податоци во
методот, се користат анотации за параметри:
@PathPаram – ги содржи податоците за патеката која е повикана
@QueryParam – содржи параметри од целата патека, пример ?param1=1&param2=2
@MatrixParam – содржи податоци од HTTP matrix параметрите
@HeaderParam – содржи податоци од HTTP header
@CookieParam – податоци од cookie
@FormParam – податоците испратени до методот од некоја форма
@DefaultValue – ако некој податок не е испратен, ова ќе биде неговата стандардна вредност
@Context – целиот објект од повикот.
Овие анотации ќе се користат за да се добијат податоците испратени од backbone.js
апликацијата и да се испратат до база. Неколку од повиците содржат точно дефиниран тип на
податок кој може да го примат, за да се знае правилно да се обработи. Пример за ова е методот
“create”
од
VideoResource,
каде
што
смее
да
се
добие
само
“MediaType.MULTIPART_FORM_DATA”.
Резултатот од сите методи е во JSON формат кој е наједноставен за користење со
backbone.js и доволно читлив.
Доколку дојде до проблем во извршувањето на некој метод, постои можност таа грешка
да се прифати и да се обработи правилно од корисникот или од backbone.js апликацијата. Тоа
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се прави со исфрлање на грешка директно, со HTTP код специфичен за типот на грешка.
Пример:
response.sendError(401);

каде што response е @Context кој се враќа од API.
Овој код треба да биде достапен од било каде од било каков уред – јавно API. Затоа
треба да испраќа податок со секој повик дека пристапот до него е овозможен. За да се направи
тоа, потребно е да се додаде дел во header кога се враќа содржината до клиентот:
“Access-Control-Allow-Origin” : “*”

Во овој случај, знакот * означува дека функционалностите ќе бидат достапни од секаде.
За да се ограничи, може на ова место да се дефинираат други информации, како на пример, ip
адреса, domain, subdomain, листа на адреси итн.
Во клиентските апликации исто така ќе треба да се обележи дека повикуваат јавно API,
затоа што по стандард, веб апликациите не може да испраќаат ajax повици надвор од својот
домен – Cross Origin Resource Sharing.
Ресурси
Сите повици кои ќе се прават до API, треба да бидат изработени и мапирани во посебни
датотеки, ресурси. Овие ресурсни класи во кои ќе бидат спакувани методи за секоја акција, се
изведени од главен ресурс, во случајот, MyApplication, генеричко име за основна класа од
апликацијата.
UsersResource
Еден ресурс, е класата UsersResource. Во неа може да се прават логирањето и
регистрирањето на корисниците.
Регистрацијата се прави со тоа што се прифаќаат податоците испратени од html форма
и се предаваат кон база. Меѓу овие податоци се среќава и шифра на корисникот која треба да се
обработи пред да се сними во база. Кога се креира нов запис, за тој корисник се прави и
посебен фолдер во video-app-uploads, каде што ќе бидат качени неговите видеа. Резултатот кој
го враќа овој метод е во json формат и содржи податоци од снимениот запис.
Логирањето на страницата се прави на сличен начин, така што примените податоци се
прифаќаат во посебни променливи од тип @FormParam string и за нив се проверува присуство
во база. Ако постои запис, за овој корисник се регистрира сесија. На секој следен повик,
наместо да се прави повторно логирање, се контролира дали оваа сесија содржи податок за
корисникот.
Одјавувањето на корисникот од страницата, се прави со бришење на сесијата, со
посебен метод logout.
Други методи во оваа класа се index и view.
Index методот, не прима податоци, туку само ја чита тековната сесија за корисникот за
да знае кои податоци за ги извлече од база. Штом сесијата е позната, апликацијата го има
корисничкото id и според тоа може да ја пребара табелата. Ако не постои корисник кој е со
администрациски привилегии, се враќа грешка до клиентската апликација.
Методот view, добива параметар id, за да знае кое id на корисник да го побара од
табелата users. Ако не постои запис за тоа корисничко id, ќе се испрати грешка. Разликата со
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овој параметар и параметрите во методите за логирање и регистрација е дека овој параметар id
е анотација @PathParam, значи ќе се среќава во самото url. Пример:
“/view/{id}”

каде што id е променлива вредност.
Секоја акција, метод, е обележана со анотација @Path. Според ова се знае кој метод да се
повика на url побарано од корисникот.
- метод view - @Path(“/view/{id}”)
- метод index - @Path(“/index”)
- метод register - @Path(“/register”)
- метод login - @Path(“/login”)
- метод logout - @Path(“/logout”)
Исто така, правило е да се постави и тип на повик, во зависност од тоа дали се испраќа post,
get, delete, patch, put повик.
Цел овој ресурс е обележан дека ќе враќа резултат во тип json, со тоа што уште пред
дефинирање на класата, е поставено:
@Produces(“application/json”)

За вредностите што може да ги враќа, се поставува
@Consumes({“application/json”, “application/x-www-form-urlencoded”})

Овие анотации, може да се постават и специфично за методи, а не на цел ресурс.
VideosResource
VideosResource е ресурсна класа која ги содржи методите за работа со видеа. Исто како
и UsersResource, поставено е да враќа json формат резултат од извршувањето на методите.
/index
Дава листа на сите видеа од база, доколку се повика од патека “/index”
/view/{id}
Дава json резултат со еден запис од база пребаран по id, од табелата со видеа
/my_videos
Враќа листа на сите видеа за тековно најавениот корисник. За корисникот постои
сесиска променлива која чува id и според тоа id, (колона user_id), може да се пребара табелата
со видеа.
/featured
Јавен повик, без контрола за најавен корисник која враќа видеа кои се маркирани како
featured.
/admin_videos
За овој повик се проверува дали корисникот е администратор и се дава листа на сите
видеа во апликацијата.
/{id}
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Овој повик мора да биде http request put, за да се изврши. Штом добива id и е од тип put,
ќе треба да се направи промена на некој податок во база. Се зема id што е испратено до
методот и се менуваат податоците кои се пуштен во променлива jsonBody.
/feature/{id}
Исто како и претходниот повик и овој е од тип put и тој ја менува колоната featured во
табелата со видеа. Видеата маркирани со featured = 1, ќе се појават во листа на насловна
страница.
/{id}
За овој метод да се изврши, треба да се испрати request од тип delete. Методот ќе го
избрише видеото со испратеното id и ќе врати статус за извршената акција.
/create
Методот create снима ново видео во база. Специфично за овој метод е што добива
податоци во формат “MediaType.MULTIPART_FORM_DATA”. Со ова се upload-ира ново
видео во патеката на корисникот на веб сервер и таа патека се запишува во база. Во овој метод
се генерира и патеката за да се направат нови фолдери за видеото и сегментите. Откако
видеото е качено и податоците се запишани во база, видеото се испраќа на транскодирање.
Методот transcode добива физичка патека до видеото и локација на која треба да го
креира обработеното видео. Транскодирањето се прави со ffmpeg:
"/home/vlatko/bin/ffmpeg -i uploaded_file_location
libx264 transcoded_file_location”

-acodec

copy

-vcodec

Бидејќи процесот на транскодирање може да трае подолго време, оваа задача се пушта
на серверот да ја обработи во позадина, односно за неа се креира нов thread. Штом
апликацијата креира thread да се извршува во позадина, самиот повик до методот не е задолжен
да чека тоа да заврши, туку тоа останува како процес настрана. Затоа, корисникот веднаш
добива информација дека повикот до API е завршен, иако всушност уште трае. Овој thread
служи за да не се прекине процесот на транскодирање, дури иако корисникот ја изгуби врската
со серверот или исклучи прелистувач. Меѓутоа, мора да постои начин да се дознае дека тој
thread е завршен и корисникот да го забележи тоа. Затоа откако ќе заврши, видеото е достапно
во листата на негови видеа.
Во thread може да се парсира излезот на екран од ffmpeg транскодирањето и да се прати
негов статус во конзола. Додатно, овој процес може да испраќа и прогрес информација до
клиентот.
Ако процесот на транскодирање заврши успешно, видеото се испраќа на сегментирање.
Сегментирањето се прави во метод segment_video кое добива податоци за тековното видео и
патека каде да ги сними сегментите. Сегментирањето го прави ffmpeg:
"/home/vlatko/bin/ffmpeg -i
transcoded_file_location -acodec copy -bsf:a
h264_mp4toannexb -vcodec libx264 -vprofile baseline -maxrate 1000k -bufsize
1000k -s 960x540 -bsf:v dump_extra -map 0 -f segment -segment_format mpegts
-segment_list playlist.m3u8 -segment_time 2 segment-%d.ts"

Сите сегменти ќе бидат снимени на посебна патека на веб сервер и за нив ќе се
изработи index датотека која ќе ја содржи листата на сегменти. Ако сегментирањето заврши
успешно видеото се маркира како активно во база.

58

Уште еден процес овде е креирањето на мали слики од видеото за приказ на веб. Ова
исто така го прави ffmpeg:
"ffmpeg -itsoffset -4 -i uploaded_file_location -vcodec mjpeg -vframes 1 an -f rawvideo -s 320x240 thumbnail_location;

Форматот на сликите е jpg и ќе бидат снимени во локација на веб сервер, заедно со
транскодираното видео.
Со испраќање повик до методите погоре, index, view и сл. сите овие податоци ќе бидат
достапни на корисникот.
Останати помошни функции во оваа класа овозможуваат
- генерирање на енкодиран текстуален податок од временска рамка и id на тековното видео –
generate_digest
- запишување на податоци од upload stream директно на диск локација – writeToFile
- земање на екстензија од видео датотека – get_extension
- маркирање на видеото како завршено (потврдено) – confirm_video
Модели
Во апликацијата има само два модели за работа со база на постоечките контролери –
ресурси. Првиот модел, User, содржи само еден метод за логирање, најавување на корисници.
Во овој метод се земаат податоците кои се испратени од формата на веб страницата и се
испраќаат до база. Ако се пронајде еден резултат за испратеното барање, најавувањето на
корисникот е во ред. Специфчно овде е дека се врши salting на шифрата која ја напишал
корисникот со времето кога е креиран записот во база за него. Ако логирањето е успешно како
резултат се враќа неговото id од база.
Другиот модел, Videos, исто така нема премногу методи.
- find_all_by_user е метод кој ги собира видеата кои ги има во база за специфичен корисник.
Корисникот се бира според тоа кое id e запишано во сесиска променлива.
- find_all_confirmed_by_user – ако претходниот метод ги даваше сите видеа за корисникот, овде
се врши дополнителна проверка, дали тоа видео е confirmed, значи дали за него се завршени
процесите на транскодирање, сегментирање и земање на слика.
- find_all_featured методот ги дава сите видеа кои се означени како featured и confirmed.
Помошни класи
Претходните класи модели немаат многу методи затоа што голем дел од методите кои
се потребни за работа со база, веќе се изработени и унифицирани да работат за сите табели. За
нив постои посебен формат како треба да бидат користени и со тоа би работеле во секој случај.
Database
Класа Database ги извршува поголем дел од операциите за работа со база. На почеток се
прави поврзување до базата со методот connect. Toj метод ги користи глобалните променливи
USER, PASS, JDBC_DRIVER и DB_URL за да може да го изврши конектирањето.
Ако конектирањето е успешно, тогаш може да се извршат останатите методи.
Една променлива која е глобална за цела класа е table. Оваа променлива се добива со
тоа што се зема името на моделот од кој е повикан и за него се додава “s”, да се симулира
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множина. Aко името на моделот е Video, овој збор се прави да биде со сите мали букви, се
додава “s” и се добива “videos”. “videos” e името на табелата која треба да се селектира. Истото
се случува и со “User”, “users”.
fetch_records – e едноставен метод кој зема податоци од база според sql query. Овој метод се
користи за да не се прави поврзувањето на секој повик во контролерите (ресурси) или модели.
Резултат од овој метод е ArrayList со записи од селектирањето.
find_all – е метод кој ги селектира сите податоци од табелата од чиј модел е повикан.
find_by_id – зема еден запис од според id кое го добива како аргумент
find_all_order – ги враќа сите записи од табела во редослед кој го добива како аргумент
delete – добива аргумент id и го извршува бришењето на записот од табелата од чиј модел е
повикана.
create – e метод кој добива json форматирана содржина и сите вредности ги запишува во база.
Податоците треба да се во формат
{ column1: value1, colum2: value2 }

На овие податоци, секогаш се додава created_at и updated_at колони кои за вредност добиваат
моментално време. Резултат од овој метод е ново креираниот запис.
update – е метод кој исто така добива json форматиран текст и ги изменува податоците кои се
внесени во него. За да работи правилно, една од вредностите во json текстот мора да биде id
{ id: 1, column1: value1, colum2: value2 }

Сите колони ќе бидат изменети за тој запис, а исто така ќе се промени и колоната updated_at.
Резултат од овој метод е изменетиот запис
Помошни методи, кои се приватни за оваа класа:
encrypt_password – го зема моменталното време и шифрата на корисникот при регистрација и
го енкриптира. Истото ова време ќе се користи и како вредност за колоната created_at за да
може понатаму да се користи за процес на логирање.
parse_request – го обработува текстуалниот податок од json string во Map.
execute_sql – извршува sql query од текстуална команда и враќа статус.
Login
Класата Login е изведена од класа Database за да може да ги користи директно сите
функционалности од неа. Служи за извршување функционалности поврзани со најавувањето
на корисникот и неговата тековна состојба. Исто така содржи методи кои само го помагаат
процесот на најавување, како:
- generate_token_string – метод кој генерира текстуален податок по случаен избор, за да се
обележи сесиската променлива.
- is_logged_in – метод кој враќа true или false во зависност од тоа дали корисникот е
моментално најавен.
Методот current_user добива id на корисникот и го враќа записот од база за него. На
овој начин едноставно може да се добијат податоците за моментално најавениот корисник во
ресурсните класи или модел. Резултатот кој го враќа овој метод е од тип HashMap.
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Повикувањето на методите од API се прави на следнава патека:
"http://localhost:8080/restapi/api/"

со тоа што localhost и порта 8080 се менуваат во зависност од тоа каде е поставено java API. На
оваа патека, се додава името на ресурсот и методот од него.
Пр.
"http://localhost:8080/restapi/api/videos/view/1"
"http://localhost:8080/restapi/api/videos/index"
"http://localhost:8080/restapi/api/users/login"

Во зависност од тоа кој тип на повик треба да се користи (дефиниран со анотација во
ресурсите) таков тип на http повик треба да се направи.
За тестирање на овие повици, може да се користи curl. Преку командна линија се испишува:
curl <патека-до-метод>

Пр:
curl http://localhost:8080/restapi/api/videos/view/1

Ова ќе го изврши повикот и методот до кој пристапува и ќе го врати резултатот. Според
испишаното во конзола, се гледа дека резултатот кој се враќа е json string. Доколку нешто не е
во ред со методот, ќе се отпечати грешка од java API.
Постојат и други опции за тестирање на API, како на пример екстензии за прелистувачи
во кои преку графички алатки се бира тип на повик и се внесува патека и параметри.
Пр.
https://chrome.google.com/webstore/detail/postman-restclient/fdmmgilgnpjigdojojpjoooidkmcomcm?hl=en

Клиентска апликација во веб прелистувач
За да се користат api методите во веб прелистувач, треба да се изработи посебна
апликација. Во овој случај, изработив апликација во backbone.js, http://backbonejs.org/, која ги
користи методите од API, за да пополнува веб страница со содржина и да ги уредува
корисничките интеракции со позадинското API.
Backbone.js е javascript библиотека, framework, која овозможува работа со models,
collections и views во прелистувачот користејќи javascript јазик. Во backbone.js, се дефинираат
колекции од записи кои се добиваат од API, а за секој запис од колекцијата се користи модел.
Акциите кои може да ги извршува еден модел се дефинирани во views, заедно со настаните
(events) кои ги активира корисникот на апликацијата. [10]
Специфичен дел од backbone апликациите е router. Router e задолжен за контрола на
повиците од корисникот до backbone апликацијата. Кога се кликнува на некој линк од веб
страницата во формат http://url.com/#videos/index, backbone router знае да го прочита вториот
дел од патеката и да ја активира акцијата дефинирана за овој повик.
За backbone да функционира, потребно е да се вклучи и дополнителна библиотека од
кои зависи: underscore.js.
Оваа апликација е поставена настрана од јава API, за да може да се тестира како би
функционирала секоја надворешна клиентска апликација која би се приклучила на јавното API.
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Бидејќи секоја клиентска апликација ќе биде на различен домен од јава API, тогаш ќе мора
некои од повиците да се регистрирани како cors: true, за да се обележи дека земаат содржина од
јавно API, (shared resource).
За пишување на javascript код, користам coffeescript, кој после секоја промена се
компајлира, преведува, до javascript. Предноста на coffeescript е побрз развој на апликацијата,
затоа што:
- исфрлени се многу од работите кои во javascript мора да се почитуваат,
- нуди сигурност која во javascript може лесно да се испушти за време на развој,
- кодот изгледа едноставно,
- не се користат елементи како “;” на крај од секој ред,
- исфрлени се “{” и “}”,
- дефинирањето на функциите е со “->” наместо со “function”
- генерираниот код е многу поправилен од тој што би го напишал во javascript
Компајлирањето на coffeescript во javascript e со повикување на команда од терминал,
конзола, со листа на сите датотеки кои треба да се компајлираат. За да не се повикува оваа
команда на секое снимање на датотеката, може да се направи coffescript да внимава на секоја
промена на датотеките и да се активира автоматски и да ja генерира javascript датотеката. [11]
coffee -w -c -j ./compiled/application.js -cw video_app.coffee ./helpers/*
./routers/* ./models/* ./collections/* ./views/*

Оваа команда ќе внимава на секоја промена на датотеките каде што постои coffeescript
код и ќе го минимизира/компајлира во една датотека, compiled/application.js.
Со минимизирање и пакување на javascript кодот во една датотека се добиваат подобри
перформанси затоа што се прави само еден повик кон датотека од прелистувачот.
За да се направи нова backbone апликација, доволно е таа да се иницијализира во една
датотека, пример:
window.Video =
initialize: ->
window.video_router = new Video.VideoRouter()
Backbone.history.start()

Во функцијата initialize се дефинира кој е рутерот на апликацијата и се активира
Backbone.history, кој ќе биде задолжен за контрола на url параметрите и редослед на нивно
извршување (акции back и forward од прелистувачот). Оваа датотека ќе биде вклучена во
index.html датотеката преку application.js, компајлираниот javascript код.
Во index.html, во блокот <head> треба да биде вклучена application.js, на следниов начин:
<script type="text/javascript" src="compiled/application.js"></script>

меѓутоа, пред овој ред, мора да бидат додадени неколку библиотеки како backbone.js,
underscore.js, jquery, jquery.ui, jquery.fileupload.
Штом овие датотеки се вклучени, може да се повика:
$(document).ready(function(){
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Video.initialize();
});

$(document).ready ќе чека да се вчита целиот документ за да го изврши кодот кој се
наоѓа во него. Штом целата страница е вчитана во прелистувачот, ќе се иницијализира
backbone апликацијата.
Првата акција која ја извршува backbone апликацијата е проверка дали има некој метод
кој треба да се изврши за тековното url. Ако се пронајде, тогаш се повикува методот и
страницата се исполнува со содржина во зависност од функционалноста на методот. Backbone
Router распознава патеки во url, кои се веднаш по “#”. Пример:
http://localhost/#videos/1

Во овој случај, router ќе познае дека треба да се повика методот дефиниран за
“videos/:id”. :id означува дека тој дел од патеката е динамичен и дека ќе се менува. За оваа
патека ќе одговараат сите url-a во овој вид:
videos/1
videos/2
videos/3
Дефинирањето на опциите за url, се прават во посебен блок во routes датотеката. Пример:
routes:
"" : "index"
"home" : "index"
"videos" : "my_videos"
"admin_videos" : "admin_videos"
"upload" : "index"
"videos/view/:id" : "view"

Ако не постои ништо по “#” или воопшто не постои знак “#” во url, тогаш ќе се изврши
методот index. Ако се повика патека “admin_videos”, ќе се изврши методот admin_videos.
Последната опција, рута, ќе го повика методот view, со динамично id. Затоа овој метод е
дефиниран да прима променлива:
view: (id) →

Две рути во апликацијата покажуваат на истиот метод:
“”
“home”

Ако текстот после # изгледа како една од овие рути, ќе се отвори методот index. Во овој
метод се извршува функција render_defaults() која ги вчитува основните податоци за почетната
страница. Кодот е издвоен во посебна функција, за да може таа да се користи и од друго место.
Функциите кои се издвоени како render_defautls() и слични, може да се повикуваат низ
апликацијата, за разлика од функциите во рутерот, кои служат само за ситуации кога има
промена на url.
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Функцијата render_defaults, заедно со уште неколку други се наоѓа во посебна помошна
датотека, helpers/utils.js. Таму се испишани повеќе помошни функции кои потоа се делат со
целата апликација. Вклучувањето на оваа датотека во другите се прави во вид на mixin, се
закачува на постоечка класа и таа може да ги користи нејзините функции.
Со извршување на една од функциите во рутерот, се исцртува целата страница, а со тоа
и горното главно мени. Во него, корисникот може да се најави или регистрира.
Регистрација на апликацијата се прави со кликнување на копчето “Register” и тоа
отвара прозорец за пополнување со податоци од корисникот. Сите податоци во формата се
задолжителни. Полињата се пополнуваат со email и шифра. Со кликнување на копчето за
регистрација, се испраќа ajax повик до API, за да се регистрира корисникот. Повикот е од тип
post и со него ги испраќа податоците. Кога ќе заврши овој повик, новиот корисник е внесен во
база и за него се отвара форма за најава.
Најава на корисник исто така се прави во форма во прозорец. Задолжителни се сите
податоци, email и шифра. Од оваа форма се испраќа post повик до API, со податоците внесени
од корисникот. Ако најавата помине правилно кај API, тогаш до клиентската апликација
стигнуваат основни податоци за корисникот кои ќе се користат за да се обележи на страницата
и access token. Овие вредности се запишуваат во localStorage на прелистувачот.
Token за пристап, жетон, ќе се испраќа со секој следен повик до API, а со тоа
апликацијата ќе знае за кој корисник се работи и дали е најавен. Жетонот ќе биде вклучен во
самиот header на повикот, затоа што ако апликацијата се постави на сигурен протокол https, ќе
биде енкриптиран и заштитен од препознавање.
Ако најавата на корисникот не е успешна, се прикажува грешка.
Со успешно најавување, се променува и главното мени. Ако корисникот е од тип user,
ќе добие линк My Videos, а ако е од тип admin, тогаш добива линк Admin Videos.
Во првиот линк, корисникот ќе може да ги прегледува само своите видеа, да ги брише и
не добива никакви други опции. Во вториот линк, администраторот ги гледа сите видеа на
корисниците, може да ги брише и да ги поставува како featured.
Друг линк во главното мени е Upload. Со кликнување на овој линк се отвара прозорче
каде што корисникот ќе може да качи ново видео. Податоци кои се потребни за креирање ново
видео се наслов, опис и видео датотека. Качувањето ново видео се прави со помош на javascript
библиотека, jquery fileupload, која може да испраќа видео без повторно да ја вчита страницата.
Додека датотеката се качува, корисникот гледа статус “Uploading...”. Koга ќе се качи, се менува
статусот и видеото се предава на транскодирање. Бидејќи овој процес е подолг, корисникот не
го добива видеото веднаш, туку кога ќе се заврши. Процесот поминува во thread и доколку
корисникот го исклучи прелистувачот, процесот ќе остане активен. На следното вклучување,
ако видеото е завршено, тоа ќе биде во листата My Videos. Ако видеото е успешно завршено со
процесирање, а корисникот уште го има отворено прозорчето за качување видеа, по
исклучувањето, ќе биде директно пренасочен на view страницата за последното негово видео.
Html кодот кој се генерира според податоците од API, се содржи само во една датотека,
index.html. Ова не е најправилен начин да се направи thick javascript апликација, но оваа
апликација нема премногу код и не би дошлно до проблем. За темплејти се користи библиотека
underscore. Секое делче од страницата може да се издвои во посебен блок и да се вчитува по
потреба. Пример за ова се формите за логирање и регистрација кои се вчитани во посебно
прозорче.
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За да се направи underscore template, потребно е html кодот да се вметне во посебен таг:
<script id="main_menu_tpl" type="text/template">
</script>

Пристапот до овој таг е според id, кое е променливо во зависност од кој template е
потребен. Се прави структура како рамка во html, а динамичните делови се оградуваат со
посебни тагови, специфични за underscore.
Ако треба да се изврши некаква логика како проверка или циклус, се користи таг:
<%

%>

а ако треба да се отпечати текст, се додава “=”
<%=

%>

Пример за ова:
Дали е дефиниран кориснички email во localStorage
<% if(localStorage.email){ %>

Да се отпечати наслов на видеото:
<h3><%= video.get("title") %></h3>

Овие темплејти се вчитуваат од Backbone Views, пример:
class Video.MainVideo extends Backbone.View
template: "#main_video_tpl"

но може да се и динамични, доколку се специфицираат во методот render.
Темплејтите во најдобар случај би биле поделени во посебни фолдери, распоредени по
функционалност или припадност и не треба да содржат поголема логика од if или некој циклус.
Во фолдерот models постојат две датотеки, user_model и video_model, кои се повикуваат
за еден запис од база. Со промена на на податоците во овие модели, се испраќа повик до база за
тие да се изменат.
Повеќе модели се групираат во колекции кои се зачувани во фолдер collections. Users и
videos колекциите мора да имаат дефинирано кој модел е одговорен за нив, затоа што секоја
листа од записи која ќе се добие од база, ќе биде претставена како листа од модели во една
колекција. Листањето на податоците од колекција се прави со циклус, пр.
$.each users_collection.models, (i, model) →

а земањето на податоци од моделот:
model.get(“title”)

за да се добие насловот на видеото од video_model.
Овие две датотеки треба да имаат поставено и url податок, за да може backbone да ги поврзе со
ресурсот од API.
Видеата кои се вметнати во html кодот се повикуваат со посебен плеер на видеа за html:
jwplayer. Jwplayer e javascript библиотека која бара патека до видео и може да пушти stream од
него. Исто така, може да се намести и слика која ќе биде видлива пред да се вчита и пушти
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видеото. Има уште многу податоци кои може да се поставуваат динамично за jwplayer, како на
пример висина, ширина на видео, наслов и сл.
Пример за поставување на видео во jwplayer
rtmp_video_path
=
"rtmp://localhost:1935/vod/mp4:2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa0
4947e27c82999be01276888.transcoded.mp4"
jwplayer("playerDvYNTTfdXjSG").setup
file: rtmp_video_path
image: video.get("thumbnail_url")
title: video.get("title")
width: "200px"
height: "200px"
fallback: "false"

За ова да функционира, во html, мора да постои div со id исто како тоа што се повикува
преку скриптата
<div id='playerDvYNTTfdXjSG'></div>

Во овој случај се тестира rtmp stream, за video on demand и се поставува динамична
слика и наслов кои се вадат од backbone модел.
Графичкиот дизајн на апликацијата се чува во фолдер stylesheets, во две датотеки.
Едната датотека која се вчитува најпрво е reset.css. Ова е потребно за да се отстранат
непотребните стандардни дизајни на html елементите кои ги додаваат прелистувачите. За
многу html елементи, различни прелистувачи и нивни верзии додаваат почетен дизајн за
развивачите да можат полесно да го добијат саканиот дизајн. Меѓутоа често тие дизајни не се
еднакви. Најдобро е да се почне со празен, чист css и да се гради од почеток. Затоа reset.css ќе
ги избрише сите постоечки особености.
Другата датотека е style.css, каде што е внесен целиот css код за страницата. Дизајнот
на елементите е дефиниран според нивните класи или според тип на елемент. Некои од нив, се
среќаваат повеќе пати во страницата и може да се користат на повеќе места. Пример, посебна
класа која ќе се користи за прикажување дека постои некаква грешка:
.error{
border: 1px solid red;
}

Класа која се користи за елемент да биде скриен на вклучување на страницата:
.hidden{
display: none;
}

Ширината на страницата е динамична, а сите елементи во неа, се прилагодуваат според
ширината на прелистувачот. Пример, еден елемент има зададено ширина 50% и со промена на
ширината на прелисувачот, неговата димензија се променува автоматски.
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Тестирање на стриминг сервери
Во овој дел од темата ќе бидат тестирани rtmp серверите со различен тип на стриминг.
Тестирањето ќе се прави во прелистувач или во плеер за видеа како ffplay, како пример за
поедноставен плеер, во споредба со vlc или сл.
За тестирање ќе се користат
- транскодирани видеа за rtmp стрим
- транскодирани и сегментирани видеа за hls

Nginx + RTMP
Транскодираното видео со кое ќе се тестира е снимено на локација:
/var/www/video-app-uploads/2/
135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888.transcode
d.mp4

Неговата патека за отварање преку http е
http://localhost/video-appuploads/2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947e27c82999be01276888
.transcoded.mp4

Негова патека за отварање преку rtmp e
ffplay
rtmp://localhost:1935/vod//2/135881aa04947e27c82999be01276888/135881aa04947
e27c82999be01276888.transcoded.mp4

Се користат две коси црти после “vod”, затоа што до “vod” патеката на nginx апликацијата, а
понатаму е патека на видеото.
Ова видео исто така може да се тестира во прелистувач ако патеката се даде како аргумент на
jwplayer. Секако, може и со други веб плеери.

Nginx/apache + HLS
За HLS се користат транскодираните сегментирани видеа. Нивната локација на сервер е:
/var/www/video-app-segments
На оваа патека тие се распоредени во иста структура како транскодираните видеа:
- id на корисникот кој го додал видеото преку веб страницата или api
- уникатен стринг за видеото
- playlist.m3u8 датотека
- segment-%d.ts датотеки
Патеката која е потребна за да се отвори видеото со ffplay или некој друг плеер на видеа:
ffplay http://localhost/video-appsegments/2/98ba3f48b2cd3667933ca2e93e96e84a/playlist.m3u8

Оваа патека е http и не се користи порта, туку стандардната порта 80. Патеката е
директен пристап до http серверот (nginx).

67

За ова видео да се отвори од други места, како прелистувач или телефон, може да се
користи истата патека. Meѓутоа, проблемот со овој формат е што моментално не функционира
на друг прелистувач освен Safari. Постои начин да се пушти видео во други прелистувачи, на
пример со користење на додатни библиотеки како jwplayer и слични.
Вградувањето на hls видео користејќи jwplayer e слично како и обично mp4 видео:
<div id="myElement"></div>
<script>
jwplayer("myElement").setup({
image: "/uploads/myPoster.jpg",
file: "/uploads/myManifest.m3u8",
});
</script>

За ова да функционира со jwplayer, треба да се користат pro или ads верзиите.
Исто така, може да се користи и adaptive streaming, што ќе овозможи промена на квалитет на
видеото за време на пуштање:
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1600000,RESOLUTION=1280x720
1280/prog_index.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=832000,RESOLUTION=640x360
640/prog_index.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=320000,RESOLUTION=320x180
320/prog_index.m3u8

Користењето на m3u8 датотеки користејќи flowplayer:
<div class="flowplayer play-button fixed-controls">
<video preload="none">
<source type="application/x-mpegurl"
src="http://itv08.digizuite.dk/tv2b/ngrp:ch1_all/playlist.m3u8">
<source type="video/flash" src="ch1">
</video>
</div>

Телефони со iOS оперативен систем или Android 4+, може да пуштаат hls видеа без
проблеми, во стандардните плеери.
За тестирање на Android 4.2, користам две апликации. Тестирањето на пуштање видеа
со апликација MX Player, која има опција за пуштање стриминг медиа. Пуштањето на видео
стрим во оваа апликација е едноставно со внесување на целиот линк.
За добивање на листата на видеа користам апликација изработена во PhoneGap,
направена само за оваа намена: едноставно добивање линкови до видеа од база до телефон.
Пред да ја направам оваа апликација, пробував различни начини за префрлање на линковите до
hls сегментите до телефонот, пр. копирање на mail, пуштање преку апликација за комуникација
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и сл. Во оваа PhoneGap апликација, корисникот може да се најави на API и да добие сесиска
променлива со неговото id. Веднаш после најавувањето се прави уште еден повик кој ги собира
видеата. Бидејќи апликацијата е всушност WebView кое е вградено во скелет нативна
апликација, не може да се пуштаат видеа едноставно. Затоа, од API корисникот добива листа
на сите видеа кои ги има и ги копира линковите во апликација за пуштање видеа како MX
Player.
Бидејќи се пуштаат сегменти од видеата, а не целото видео преку http, дозволени се
многу можности:
- промена на квалитет на видео додека е пуштено
- пребарување на локација на видеото и директно почнување од таа локација
- не се користи flash или слична технологија која не е или е тешко достапна на телефони

Red5
Видеата во rtmp серверот Red5 се пуштаат на ист начин како и nginx со rtmp. Се
внесува урл, патека до серверот, порта, апликација која се користи и патека до видеото.
ffplay rtmp://localhost:1935/oflaDemo/startrekintodarkness_vp6

oflaDemo е апликација за video on demand на red5 серверот. Исто како и nginx со rtmp,
овој линк може да се користи за вградување на видео на веб страницата.
Ако двата сервери nginx и red5 се наоѓаат на ист сервер и двата имаат поставено rtmp,
треба да се внимава на која порта функционираат. Стандардно, овие сервери ќе ја дефинираат
истата порта како стандардна за rtmp. Затоа, добро е едниот да биде исклучен додека се тестира
или работи со другиот.

Ffmpeg
Ffmpeg, со серверот ffserver, може да објавуваат стрим од видео датотека или да читаат
од некој друг извор како камера, десктоп, друг стрим и сл. Објавувањето (publishing) на стрим
од една датотека на rtmp, се прави со команда:
ffmpeg
-re
-i
video.mp4
rtmp://localhost:1935/live/mystream

-ar

44100

-f

flv

Датотеката video.mp4 ќе биде објавена на rtmp сервер на стандардна порта, во flash
формат (-f flv). Во зависност од тоа колку време трае видеото, толку време ќе биде активен и
овој стрим. Ова се користи во случаи кога едно видео треба да се прикаже на повеќе
корисници во исто време или треба некое случување да се пушти “во живо”. Пример, ако
изворот не е видео датотека, туку видео камера, се додека камерата снима, податоците се
пренесуваат на стримот и корисниците ќе може да го добијат. Секој нов корисник се поврзува
на различна локација од видеото, а не почнува од почеток.
За да се тестира овој стрим додека е активен, може да се користи ffplay:
ffplay rtmp://localhost:1935/live/mystream

Во овој случај се користи апликација live, која во nginx има конфигурација:
application webcam {
live on;
}
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На пример, ако се користи извор од локална веб камера, кој мора да биде додаден во оваа
конфигурација:
application webcam {
live on;
exec_static ffmpeg -f video4linux2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -an
-f flv rtmp://localhost:1935/webcam/mystream;
}

Ако се објавува стрим на апликација hls од nginx сервер кој е компајлиран со можност
за rtmp и hls, може да се направи директно сегментирање на видео датотеката. За ова се
користи посебна апликација во nginx конфигурацијата, која има дефинирано користење на hls:
application hls {
live on;
hls on;
hls_path /tmp/hls;
}

Исто така, треба да се додаде конфигурација во server блокот на nignx, за да може
серверот статички да ги добива видеата од диск:
location /hls {
types {
application/vnd.apple.mpegurl m3u8;
video/mp2t ts;
}
root /tmp;
add_header Cache-Control no-cache;
}

Како тип на формат се дефинираат m3u8 и ts. Се внесува и патека од каде да се читаат
генерираните фрагменти: /tmp. Се избира фиксна патека на привремен диск, за тие да се
бришат после завршувањето на видеото.
Користењето на сегментирање во реално време е добар начин на опслужување на
видеата, меѓутоа постои време на активирање кое е повеќе од стандардното rtmp или директно
поврзување до статичка датотека на диск.
Пуштање на едно видео да биде достапно како hls, се прави со команда користејки ffmpeg:
ffmpeg -re -i video.mp4 -c:v libx264 -c:a libfaac -ar 44100 -f flv
rtmp://localhost:1935/hls/mystream
ffplay http://localhost:8000/hls/mystream.m3u8

Во случајот се користи порта 8000 затоа што на таа порта моментално работи nginx http
серверот.
Функционалност која би била од огромна корист е мешање на две опции кои се
претходно разгледани. HLS сервер кој автоматски пушта стрим од видео, ако видеото е
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побарано од корисник (video on demand). Оваа функционалност е веќе изработена од авторот
на rtmp/hls модулот за nginx, меѓутоа е заштитена со комерцијална лиценца од компанијата
која ја побарала. Оваа функционалност моментално не е достапна за сите корисници. За да се
направи, потребно е да се постави exec метод внатре во конфигурацијата на nginx, кој ќе го
парсира повикот од корисникот, ќе заклучи за кое видео се работи и ќе го пушти на
сегментирање и http live streaming. Друг начин е да се изработи и посебен плеер на видеа или
начин на активирање на команда на сервер од корисник, без да се комплицира конфигурацијата
на nginx.
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Мерење на перформанси
Во овој дел од темата ќе бидат тестирани стриминг серверите што се претходно
разгледани. За нив ќе се прегледува:
- респонзивност, колку брзо реагираат на повик,
- проблеми додека го извршуваат повикот и
- искористување на перформанси
Ќе се тестира со голем број повици до стриминг сервер, за да може полесно да се
забележат детали кои со пуштање на еден повик нема да бидат лесно видливи. Машината на
која се тестира е со:
- Intel® Core™ i7-3517U CPU @ 1.90GHz × 4 процесор
- 8GB RAM меморија, од која е достапно 7.7GB
- Intel® Ivybridge Mobile графичка картица
- 64bit Ubuntu 13.10

Тестирање перформанси на nginx со rtmp
За време на тестирањето на видеа се појавува проблем, затоа што видеото треба да се
отвори во посебен прозорец на посебна апликација или во прелистувач. Ова активирање на
дополнителна апликација, многу брзо ќе ги искористи перформансите на компјутерот и
резултатите нема да бидат комплетно валидни. Пример, активирање на 1000 инстанци на ffplay
ќе потроши рам меморија која дополнително нема да може да се користи за nginx или red5.
Затоа за тестирање на најниско ниво, без активирање на графичка околина може да се
користат две апликации:
- Flazr
- apache ab
Flazr
Flazr e јава имплементација на rtmp протокол, кој содржи медиа стриминг сервер во
него. Исто така, може да се користи за пуштање на стриминг или видео датотеки од диск
локација. За време на пуштање на видеото, не се отвара прозорец со видео, туку се симулира
клиент. Во командата која го пушта видеото се наведува патека од каде да се чита во
специфичен формат:
-host localhost
-port 1935
-app vod
2/ba6dc0a36ac9a2c69543dea484b8f7a4/a952e88a478ef7923b407340feb34b35.transcoded.mp4
Други параметри кои се користат во командата се колку пати да биде повикано видеото и
колку threads да се отворат.
- load 100
- threads 15
Цела команда која ќе се тестира стриминг видео изгледа вака:
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./client.sh -version 00000000 -load 100 -threads 15 -host localhost -port
1935 -app vod
2/ba6dc0a36ac9a2c69543dea484b8f7a4/a952e88a478ef7923b407340feb34b35.transco
ded.mp4

Резултатите од извршувањето на командата се голема листа на логови од кои ќе се издвојат
неколку.
Првиот излез на екран по пуштањето на командата е активирањето на нов стрим:
20:57:03,095 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] - result for
method call: createStream
20:57:03,096 [New I/O client worker #1-1] INFO [FlvWriter] - save file
notspecified, will only consume stream
20:57:03,213 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] - sending
command (expecting result): [0 COMMAND_AMF0 c3 #0 t0 (0) s0] name:
createStream, transactionId: 2, object: null, args: []
20:57:03,230 [New I/O client worker #1-1] INFO [FlvWriter] - first media
packet for channel: [0 VIDEO c7 #1 t0 (0) s46]
20:57:03,231 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] - onStatus
code: NetStream.Play.Start

Ова се извршува 100 пати, а во еден момент може да се користат 15 нишки (threads). Затоа
излезот на екран е со многу резултати . За секоја команда која тековно се извршува, се
обележува време во кое е почната, детално до трета децимала од секунда.
Како што тече тестирањето на видеото, се појавуваат информации за тоа до каде е процесот на
негово пуштање, до кој дел од видеото е стигнато. Затоа се добиваат по 100 реда од овој вид:
20:57:04,588 [New I/O client worker #1-3] INFO [FlvWriter] - write
progress: 10 seconds
20:57:14,998 [New I/O client worker #1-3] INFO [FlvWriter] - write
progress: 20 seconds
20:57:15,488 [New I/O client worker #1-3] INFO [FlvWriter] - write
progress: 30 seconds

Вака изгледа резултатот на екран кога видеото завршува:
20:58:06,415 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] - onStatus
code: NetStream.Play.Stop
20:58:06,415 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] disconnecting, code: NetStream.Play.Stop, bytes read: 14056759
20:58:06,417 [New I/O client worker #1-1] INFO [ClientHandler] - channel
closed: [id: 0x164af41d, /127.0.0.1:43191 => localhost/127.0.0.1:1935]
CLOSED
20:58:06,417 [New I/O client worker #1-1] INFO [FlvWriter] - finished in 58
seconds, media duration: 59 seconds (seek time: 0)

Од овој резултат, може да се забележат неколку специфични детали:
- колку бајти се пуштени од серверот до клиентот
- колку време трае целото извршување на видеото.

73

Иако добиваме информација дека процесот завршил за 58 секунди, ова не е точно.
Всушност, видеото со кое се тестира трае точно една минута. Подобар податок може да се види
од првите вредности на секоја линија, во колку часот е извршена одредена команда.
Почетокот на стримингот се случува во 20:57:03,095 а завршува во 20:58:06,417.
Заклучок од тестирање со flazr и nginx + rtmp, видео кое нормално трае една минута, за
да се пушти 100 пати, потребно е време од минута и три секунди.
Рам меморијата добива голема промена додека трае тестирањето. Со пуштање на 100
повици кон nginx и rtmp со претходната команда, рам меморијата поминува од искористени
3932 мегабајти до 4260. Потребната рам меморија за да се извршат 100 повици е околу 450MB.
Ако се пуштат 1000 истовремени повици, вредностите се сосема поразлични. Прв
проблем кој се појави е со рам меморијата. Бидејќи повикот ја потроши целата достапна рам
меморија од 7.7GB, почна да запишува податоци на диск, а со тоа многу се зголеми
времетраењето на повикот. На комјутери кај кои не е овозможено користење диск простор кога
ќе се потроши меморијата се појавуваат многу грешки, кршење на апликацијата и
OutOfMemoryError.
21:34:16,427 [pool-1-thread-78] INFO [RtmpClient] - >> spawning connection
#465

График 1. Искористеност на рам меморија користејќи flazr
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График 2. Потребно време за завршување на сите повици користејќи flazr
Тестирање nginx со rtmp module со помош на ruby скрипта
За ова тестирање се користи иста машина за клиент и сервер
За да се симулираат повеќе конекции до серверот, користам кратка скрипта напишана
во ruby програмски јазик. Овој код, повикува 100 пати иста команда, со која го повикува
видето без графички приказ. Со исклучување на графичкот приказ, полесно ќе може да се
забележат промените во искористување на процесор и рам меморија, бидејќи тие нема да бидат
искористени од прикажувањето на видеото.
Вака изгледа скриптата:
(1..100).each do
pid = spawn("ffplay
rtmp://localhost:1935/vod//2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/10d4ab7
91f90fc3431721b0b78bd2024.transcoded.mp4 -nodisp")
Process.detach(pid)
end

100 пати се креираат нови процеси од ffplay, за да се пушти видеото. Овие процеси не
се зависни од скриптата. За да се прекинат, не е доволно да се исклучи скриптата туку мора да
се исклучат и сите инстанци на ffplay кои се стартувани:
killall ffplay

Ако овој код е снимен во датотека test.rb, извршувањето на скриптата се прави со командата:
ruby test.rb

Резултати од пуштањето 100 симултани конекции кон nginx и rtmp:
Ram меморија:
- од 4040MB поминува во 4283MB
Процесорите немаат драстична промена во искористување, а најголем дел од искористеноста е
од клиентите, ffplay.
Времето на тестирање е точно една минута.
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Бидејќи нема големи промени во меморија и процесор, може да се тестира и со поголем број
конекции. Следните резултати се за стартување 1000 истовремени повици.
Ram меморијата има голем скок при стартување, за да го активира ffplay 1000 пати, меѓутоа
тоа не е релевантен податок, затоа што овие ресурси ќе бидат искористени кај клиентите, а не
на серверот. По стартување на сите ffplay инстанци, меморијата се стабилизира на 4400MB.
Времето за да се заврши тестирањето е многу поголемо од времетрањето на видеото.
На ubuntu linux, постои апликација во која може да се прегледуваат процесите филтрирани.
Оваа апликација се стартува со командата htop и може да се филтрира по процес “nginx”. Nginx
користи само 4-5% од процесорот и 0.1% од рам меморијата.
За ова тестирање се користи различна машина за клиент и сервер:
Тестирањата се поделени во два дела, затоа што би сакал да ги видам резултатите со и без
користење на мрежа и резултати со и без вклучување на клиентските апликации.
Во ова тестирање, командата која се извршува, наместо патека до локалната машина, ќе добива
ip адреса до nginx+rtmp серверот.
ffplay
rtmp://192.168.0.103:1935/vod//2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/10d4ab791
f90fc3431721b0b78bd2024.transcoded.mp4 -nodisp

Тестирањето од друга машина клиент, користејќи ја ruby скриптата за активирање симултани
повици кон rtmp сервер, ги даде овие резултати
- со 100 повици, процесорот се активира до 14% во првите 5 секунди, а потоа останува на 2%
- рам меморијата која ја зафаќа nginx процесот е 2% од вкупната меморија на компјутерот
- активирањето на серверот и неговиот одговор е во истиот момент

График 3. Искористеност на рам меморија од 10 до 10 000 симултани повици со nginx

Тестирање со red5 server
За да се тестира со red5 сервер, наместо nginx+rtmp, ако се на иста машина, треба да се
исклучи nginx серверот и да се стартува red5, бидејќи користат иста порта.
sudo /etc/init.d/nginx stop
cd ~/apps/red5/
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./red5.sh

Исто така, треба да се промени и патеката од која се чита видеото.
Се филтрираат резулатите од htop по филтер “red5”. Од листата која се добива, се гледа
дека red5 има стартувано повеќе процеси кои ќе ги користи во зависност од тоа колку видеа
треба да опслужи.
Кога ќе се пушти скриптата за тестирање, овие процеси почнуваат да се користат и за
нив се гледа дека има промена во меморија и искористување на процесор.
За 10 истовремени повици, искористеноста на процесорот има скок од 20%.
За 100 истовремени повици, 40%
За 1000 истовремени повици, комплетно се искористени сите 4 јадра на процесорот.
Oва искористување, не е од клиентската ffplay апликација, туку директно од red5 серверот.

Тестирање на посебна машина како клиент
- со 100 повици, процесорот континуирано работи на 60% искористеност
- 10 инстанци од red5 сервер, користат секој по 5.5% од рам меморијата, значи вкупно 55% од
вкупната рам меморија
- треба одредено време додека серверот ги процесира повиците и активирањето на 100
симултани повици трае подолго од nginx

График 4. Искористеност на рам меморија со Red5 Server
Од резултатите до сега, red5 покажа полоши резултати во извршувањето на симултани
повици. Искористувањето на меморија и рам се драстично поголеми од ресурсите кои ги
искористува nginx серверот со rtmp модул.

Тестирање аpache со hls
Во ова тестирање, ќе се користат m3u8 датотеките за опслужување http live сегменти.
Овие playlist-и се поставени во посебен фолдер на apache серверот. Исто како и за претходните
тестирања и овде ќе се користи скрипта која ќе извршува симултани повици до сервер.
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Додатно, ќе се користи “ab”, апликација за тестирање и мерење на http сервери. Оваа
апликација се користи за да се добие слика како се однесува apache серверот после
инсталацијата и колку повици во секунда може да опслужи.
Патеката која ќе се тестира е:
http://localhost/video-appsegments/2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/playlist.m3u8

За почеток, стандардното тестирање со скрипта за отварање 100 конекции кон apache.
Скриптата се активира, а во исто време се следи htop во кој се филтрирани сите процеси кои
содржат apache во името.
Резултатите за 100 поврзувања одеднаш се:
- максималната искористеност на процесорот е 0.7%, а останатите процеси кои ги стартуваше
apache за да ги опслужи повиците не надминаа 0.1%
- рам меморијата немаше никаков пораст, туку остана на 0.1% и 0.2%
Откако повиците завршија со извршување и испраќање на видеото, apache процесите
почнаа да се исклучуваат автоматски еден по еден и останаа стандардните ~10 процеси, кои не
користат процесорска моќ и не искористуваат повеќе од 0.1% рам меморија.
Тестирање со 1000 поврзувања одеднаш:
- резултатите се комплетно исти како и претходното тестирање.
Apache наместо да искористи еден процес во кој ќе ги обработува повиците,
стартуваше дополнителни процеси за да успее асинхроно и симултано да ги обработи сите. Ова
е огромна предност на apache врз другите сервери.
Една минута по завршувањето на повиците, apache се врати во почетната состојба со
~10 активни процеси кои не трошат процесорска моќ и меморија не повеќе од 0.1%.
Единствен дел во целиот повик, каде што apache има потреба да потроши ресурси од
машината е кога се парсира датотеката со листа на сегменти. Таа треба цело време да се
проверува до каде е, за да може да се испрати бараниот дел. Очигледно, ова не е премногу
тешко за извршување за серверот, па ресурсите воопшто не се потрошени. Останатиот дел од
процесирањето се сведува на испраќање сегменти низ http протокол до клиентот.
Тестирањето со 10 илјади повици, ги даде скоро истите резултати како претходните две
тестирања.
Ова се најдобрите резултати кои се добиени во тестирањето до сега.
Тестирање со посебна машина како клиент
Резултатите од тестирањето со 10 илјади повици, се исти како и претходните тестирања.
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График 5. Искористеност на рам меморија со apache и http live streaming
Тестирање со “ab”
Ова тестирање може да даде детални податоци за повиците. Командата која се повикува
за да се тестира серверот е следна:
ab -n 1000 -c 1000 <host>

каде што
-n – е број на повици кои треба да се извршат
-c – e конкурентност
На местото за <host> се внесува патека до playlist.m3u8.
http://localhost/video-appsegments/2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/playlist.m3u8

или
http://192.168.0.103/video-appsegments/2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/playlist.m3u8

ако се тестира сервер во локалната мрежа.
Извршувањето на командата:
ab -n 1000 -c 1000 http://localhost/video-appsegments/2/8ab796fd85c12a4fc87df537dd39f450/playlist.m3u8

го дава следниот статус:
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1430300 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
Benchmarking localhost (be patient)
Completed 100 requests
Completed 200 requests
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Completed 300 requests
Completed 400 requests
Completed 500 requests
Completed 600 requests
Completed 700 requests
Completed 800 requests
Completed 900 requests
Completed 1000 requests
Finished 1000 requests

Server Software:

Apache/2.4.6

Server Hostname:

localhost

Server Port:

80

Document Path:
/video-appsegments/3/52c36899b6d6f280bef89be1f6492173/playlist.m3u8
Document Length:

805 bytes

Concurrency Level:

1000

Time taken for tests:

0.449 seconds

Complete requests:

1000

Failed requests:

0

Write errors:

0

Total transferred:

1064000 bytes

HTML transferred:

805000 bytes

Requests per second:

2227.34 [#/sec] (mean)

Time per request:

448.966 [ms] (mean)

Time per request:

0.449 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate:

2314.35 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
min
Connect:

0

Processing:

mean[+/-sd] median
4

max

5.0

0

13

1

86 145.0

8

435

Waiting:

1

86 145.1

8

435

Total:

5

91 148.6

9

445

80

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50%

9

66%

14

75%

228

80%

234

90%

440

95%

443

98%

444

99%

444

100%

445 (longest request)

Тестирањето трае многу кратко, 0.449 секунди. Комплетното извршување на командата
не трае повеќе од 2 секунди. Ова е вака, затоа што apache успева многу брзо да активира
процеси за обработување на повиците и ги распоредува во секој од нив. Исто така, податокот
кој се обработува е многу мал. Playlist.m3u8 е текстуална датотека и содржи 805 бајти и тоа е
единствениот податок кој го процесира apache со ова тестирање.
Повикување на playlist.m3u8, 50.000 пати од кои 1000 конкурентни:
Concurrency Level:

1000

Time taken for tests:

13.621 seconds

Complete requests:

50000

Failed requests:

0

Write errors:

0

Total transferred:

53200000 bytes

HTML transferred:

40250000 bytes

Requests per second:

3670.80 [#/sec] (mean)

Time per request:

272.420 [ms] (mean)

Time per request:

0.272 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate:

3814.19 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
min
Connect:

0

Processing:

mean[+/-sd] median
5

max

70.2

0

1001

1

67 803.9

7

13604

Waiting:

1

66 803.9

7

13604

Total:

5

72 814.3

7

13613

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50%

7

66%

7

75%

8

81

80%

8

90%

8

95%

8

98%

10

99%

441

100%

13613 (longest request)

Веќе се забележува голем скок во време на обработување на повиците, целата
процедура трае 13 секунди, а за секој повик е потребно 0.2 секунди.
Ако се следи искористеноста на процесорот во htop, apache прави скок до 20% во
првите 2 секунди, а потоа се спушта на 1%. Ова се случува за сите активни процеси, кога се
прават првите 1000 конкурентни повици. Откако тие се распоредуваат по посебни процеси,
веќе apache не троши ресурси од компјутерот.
Тестирањето со 100.000 повици, не беше успешно, затоа што apache сам ги исклучува,
бидејќи толкав број повикувања во кратко време, го смета како напат од тип “Denial of service”.
Истото се случува кога ќе се зголеми бројот на конкурентни повици. Пример, наместо 1000
конкурентни, да се смени во 10 000. Тогаш тестирањето и не почнува.
Meѓутоа, ако бројот на конкурентни повици се намали на 100, а се тестираат исто 50
000 повикувања, резултатите се многу подобри:
Concurrency Level:

100

Time taken for tests:

3.240 seconds

Complete requests:

50000

Failed requests:

0

Write errors:

0

Total transferred:

53200000 bytes

HTML transferred:

40250000 bytes

Requests per second:

15430.44 [#/sec] (mean)

Time per request:

6.481 [ms] (mean)

Time per request:

0.065 [ms] (mean, across all concurrent requests)

Transfer rate:

16033.19 [Kbytes/sec] received

За разлика од претходното тестирање каде што се доби резултат 13 секунди вкупно
време на обработка, со намалување на конкурентните повици, се добива многу подобар
резултат: 3 секунди.
Според ова, може да се тестира и со поголем број повици, како на пример 100 000
повици кон сервер, со што се добива резултат: 5.3 секунди за вкупно тестирање.
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График 6. Споредба на сите резултати на еден график
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Оптимизација
Опслужувањето playlist датотека е далеку поедноставно од пуштањето видео на rtmp
сервер. Затоа кон овие резултати мора да се додаде еден процес кој го овозможува лесното
работење на apache серверот. Во двата случаи за тестирање на rtmp сервери, се користи
транскодирано видео во mp4 формат. Истото видео, подоцна се сегментира за да се добијат
chunks/segments и една датотека како index/playlist. Важно е да се обележи дека
сегментирањето не е едноставен процес и може да земе процесирачко време. Доколку се
планира да се користи само rtmp сервер, а не и hls, тогаш не е потребно да се извршува ова
процесирање.
Сегментирањето на видео од една минута во mpeg4 формат трае 19 секунди.
Ова време, треба да се земе во предвид затоа што може да потроши премногу ресурси и
процесирачко време на видеа кои се подолги и во HD формат.
Меѓутоа, огромна предност на користењето сегментирање, во споредба со rtmp е тоа
што се штедат ресурси на долгорочен план. Еднаш процесираното видео може да се опслужува
многу пати користејќи http сервер кој ќе реагира екстремно брзо на голем број повици.
Наместо да се трошат ресурси на секое повикување видео, тие се трошат еднаш кога се
обработува видеото.
При градењето на апликација која ги сегментира видеата, може да се имплементира
модератор, load balancer, кој ќе внимава на тековната состојба на серверот и ќе знае во кој
момент да го пушти видеото на обработка. Се дотогаш, сегментираното видеото не е достапно.
Ако се користи rtmp сервер, мора да се внимава на неколку клучни поставувања:
- да се одреди целната група корисници, за да може да се обработи видеото во правилниот
формат. Ако се видеата воглавно се користат за прикажување на мобилни уреди, не е потребно
голем квалитет, full hd и сл., туку може тие да се обработени, транскодирани во послаб
квалитет и да се праќа тој формат. Исто така, треба да се одредат димензии на видеото во кои
ќе се транскодира.
- да се одбере правилниот формат на видео, во зависност од прелистувачите
- да се одреди кој плеер ќе се користи во прелистувачите, за да се дефинираат специфични
детали за него, како формат на видео, buffer size, frame rate и сл.
Табела 1. Поддржани формати во прелистувачи

<audio>:
со Ogg

Opus

Chrome

Firefox
(Gecko)

Internet Explorer

Opera

Safari

27.0

15.0
(15.0)

?

?

?

4.0 (2.0)

9.0 (мора да биде
инсталиран
10.60
посебно,
пр.
WebM MF)

<video>: VP8
со Vorbis и (Да)
WebM

3.1 (мора да биде
инсталиран
посебно,
e.g.
Perian)
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<video>:
28.0
(28.0)

VP9 со Opus и ?
WebM

<video>:Theora
(Да)
со Vorbis и Ogg

?

3.5 (1.9.1) Не поддржано

?

?

10.50

3.1 (мора да биде
инсталиран
посебно,
e.g.
XiphQT)

<video>: H.264 (Да) (Не во
Делумно
со MP3 и MP4 Chromium)

9.0

Не
Не поддржано
поддржано

<video>: H.264 (Да) (Не во
Делумно
со AAC и MP4 Chromium)

9.0

Не
3.1
поддржано

Според табелата на поддржани формати во прелистувачите, може да се заклучи во
моментот има голем проблем со видеата на веб. Пример за ова е video тагот кој иако постепено
поминува во стандард и ќе биде комплетиран во блиска иднина, сепак постојат прелистувачи
кои сеуште не можат да го имплементираат.
Меѓутоа, тука се javascript или flash библиотеките кои овозможуваат дополнителни
функционалности за да може да се пуштаат повеќе формати на видеа во прелистувачите кои
стандардно не ги поддржуваат.
Табела 2. Препорачани поставувања за енкодирање според квалитет
Quality Resolution Video
Bitrate

Audio
Bitrate

Frames
Per
Second

Video
Codec

h.264
Profile

Audio
Codec

Audio
Channels

Low

480x270

400kbps

64kbps

15 / 30

h.264

Baseline

AAC

Mono

Med

640x360

800
1200
kbps

- 96kbps

30

h.264

Main

AAC

Mono
Stereo

or

High

960x540

800
1500
kbps

- 96kbps

30

h.264

Main

AAC

Mono
Stereo

or

HD

1280x720

1200
2000
kbps

- 128kbps

30

h.264

Main

AAC

Mono
Stereo

or

Најчесто кога видео се обработува (транскодира), за него се изработуваат повеќе
верзии. Со генерирање на овие верзии се овозможува во иднина да може да се решаваат
едноставно проблемите кои би настанале. Не е секогаш потребно клиентот да ја добие
најквалитетната верзија од видеото. На некои уреди сеуште е доволно да се испрати средна
верзија или верзија со послаб квалитет, затоа што нема да може да се добие никаква предност
доколку се испрати видеото со најголем квалитет, или тоа воопшто нема да може да биде
прикажано. Пример за ова е испраќањето на високо квалитетни видеа на постари телевизори
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или телевизори кои не поддржуваат HD или FullHD резолуции. Квалитетот на екранот,
никогаш нема да може да го долови квалитетот на сликата на видеото, па затоа доволно е да се
испрати видео со намален квалитет до таков тип клиенти.
Исто така, доколку се прави транскодирање на видеото после качување на сервер, со
инвестирањето во повеќе формати на транскодирање, ќе се добијат различни верзии за
различен тип клиенти и ќе се заштедува на пренос на податоците низ мрежа, во зависност од
квалитетот на врската. Пример:
- се поврзува клиент со квалитетна интернет врска и го добива најквалитетното видео
- се поврзува клиент со слаба интернет врска од мобилен уред и го добива видеото со
послаб квалитет
- се поврзува клиент со квалитетна интернет врска, го добива најквалитетното видео, но
додека видеото трае, квалитетот на интернет врската се намалува и видео плеерот автоматски
го менува изворот на видео и повикува видео со послаб квалитет – adaptive video streaming.
Последните години, со почетокот на користење на cloud технологии, се отвори и голема
можност за оптимизирање на стриминг сервери. Со користење на постоечки cloud кој нуди
можности за стримање на видеа, корисниците на услугата (сопственици на продукт) може да
добијат подобри перформанси отколку да креираат свои сервери. Предностите овде се:
- дистрибуираност на серверите
- детална конфигурација
- поголем bandwidth
- 99% стабилност на врска
- методи на кеширање
Ако се користи cloud технологија за хостирање на апликација која има стримање на
видеа, може да се направи испитување на целната група корисници, па според тоа да се одреди
во кои региони ќе бидат поставени cloud серверите. Пример, доколку се работи за корисници
од Европа, може да се добијат сервери кои се директно или блиску поврзани на backbone
мрежата во Европа. На овој начин ќе се намали чекањето на достава на видеото од серверот до
клиентот. Ако корисник од Америка го побара истото видео, наместо тоа да се бара од
серверите во Европа, може да се побара од дистрибуираната мрежа во Америка и исто така да
се добијат подобри перформанси.
Испитувањето на целната група корисници може да биде со користење на алатки за
анализа како Google Analytics, но може и со вградена логика во апликацијата. Кога корисник се
поврзува на апликацијата, за него се достапни основни податоци. Пр.:
-

да се земе моментална IP адреса,

-

да се провери од која локација доаѓа повикот,

-

да се провери од каков уред се поврзува

-

да се прочита ако постои cookie од претходна сесија

Со овие податоци може корисникот да се редиректира во дистрибуираната мрежа за да
добие поквалитетна и побрза услуга. Користејќи алатки како Google Analytics, може да се
направи заклучок од каков тип уреди и од кои локации најчесто доаѓаат корисниците и според
тоа да се таргетира таа група или да се активира некоја која што не е доволно застапена.
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Дополнителни испитувања кои може да се направат, за да се оптимизира услугата кај
корисниците, е со запишување на нивните акции додека го користат системот. Пример за ова е
запишувањето на акциите од глушец или тастатура додека корисникот е активен, за да се
направи сценарио за тек на користењето. Ако апликацијата нуди повеќе видеа на една страница
и сите во исто време бараат да добијат мал дел од содржината (buffering), но најголем дел од
корисниците се заинтересирани само за едно видео, тогаш може да се преработи апликацијата
да функционира на поразличен принцип. Со ова ќе се заштедат перформансите на серверот за
праќање на податоци до клиентите.
Според ова се гледа дека во целиот процес на оптимизирање на апликации кои како
функционалност содржат видео стриминг, покрај деталната конфигурација, многу е важно
испитувањето на целната група корисници.
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Резултати и добиено искуство од тестирање
Тестирањето со симултани повици до rtmp и hls серверите покажаа доволно јасни
резултати. Перформансите на hls серверите се далеку подобри од перформансите и
достапноста која ја покажаа rtmp серверите. Единствен додатен чекор кој беше потребен за
изработка на медиа за hls е сегментирањето, меѓутоа тоа се враќа со долгорочна заштеда на
перформанси.
Искористувањето на http серверот е минимално ако се спореди со перформансите кои
ги побараa различни rtmp сервери. За 10 000 поврзувања, серверот беше активен само неколку
секунди и притоа процесорското искористување беше незначително. Ако потребата од
стриминг сервер е да се изработи апликација за достапност на видеа, без да се користат
додатни функционалности кои ги нуди rtmp протоколот, користењето на едноставен http сервер
е сосема доволен. Доколку треба да се има додатна комуникација меѓу клиент – сервер или
клиент – клиент, тогаш треба да се земе во предвид додатно поставување на rtmp базиран
сервер како red5 или flash media server. Овие сервери освен што нудат достапност на стриминг
видеа, нивниот rtmp протокол може да се користи и за разменување податоци меѓу различните
страни со што би се изработување апликации како video conference, real-time chat, табли за
цртање во реално време и сл.
Во проекти каде што целта е да се услужи голема маса корисници кои бараат да пуштат
видео, користењето на hls сервери е практично решение бидејќи нуди поголем број опции.
Иако многу од опциите се достапни користејќи rtmp сепак перформансите кои ги покажуваат
се неспоредливи. Исто така, постои и голема разлика во труд кој е потребен да се
имплементира самиот сервер и имплементација. Пример за ова е едноставноста на
конфигурирање adaptive streaming, каде што едно видео е достапно во повеќе формати.
Табела 3. Споредба на HTTP и RTMP
Серверски компоненти
Сигурност/IP заштита
Кеширање
Интеракција со плеери
Multicast поддршка
Firewall (порта/протокол)
Поддршка за променлив
bitrate

HTTP
Отворено
Основно
Нативно
Основно
Непознато
Без забрани
Без влијанија

RTMP
Специјализирано
Напредно
Специјализирано
Напредно
Поддржано
Постојат забрани
Подложни на проблеми

За да се изработи http live streaming сервер, потребно е да се конфигурира http сервер
како apache или nginx и сегментираните видеа да се постават на патека достапна до
корисниците. Сегментирањето може да се прави програмски или рачно во зависност од тоа
потребата, а за него може да се користат апликации, сегментери, како mediastreamsegmenter од
Apple, httpsegmenter за Windows или ffmpeg за сите платформи. Оваа процедура е едноставна и
со мала конфигурација може да се добие http live streaming сервер со квалитетни перформанси.
За да се добие adaptive streaming, наместо генерирање на една датотека со листа на .ts
датотеки, се изработува една главна листа, која ги содржи патеките на m3u8 датотеки со
различни квалитет. Пример, ако апликацијата нуди 3 типа на квалитет за истото видео, листата
би изгледала вака, пр.
#EXTM3U
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#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,
vorbis", RESOLUTION=240x135

BANDWIDTH=1280000,

CODECS="vp8,

http://example.com/low.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,
CODECS="vp8,vorbis", RESOLUTION=640x360

BANDWIDTH=2560000,

http://example.com/mid.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,
CODECS="vp8,vorbis", RESOLUTION=1280x720

BANDWIDTH=7680000,

http://example.com/hi.m3u8

Кога корисникот ќе ја отвори оваа датотека, плеерот ја листата со достапни верзии на
видеото и може да одбере кој да го пушти. Истото може да биде оставено на самиот корисник.
Со ова, на едноставен начин се добива динамичен квалитет на видеото, во зависност од
квалитет на врска или потреба на корисникот.
Гледајќи ја листата на достапни формати на видеа на веб, може да се каже дека во
моментот, најдостапен формат е mpeg4, h264. За да се донесе видео до овој формат, може да се
користат транскодери кои ќе го сменат форматот на видеото од било кој, до h264. Иако ова е
долг процес и бара големи перформанси, форматирањето на видеото во h264 ќе се исплати на
подолг период, затоа што овој тип е во пораст и ќе биде достапен во сите прелистувачи.
H264 е формат за видео компресија на оваа и на следната генерација. Со развивањето
на овој формат се влијае на развојот на системите со висок квалитет како HDTV, Blu-ray и HD
DVD, како и за портабилни уреди со ниска резолуција. Тој нуди подобар квалитет и помали
датотеки од MPEG-2 и MPEG-4 ASP (DivX или XviD). Не е чудно зошто големи компании како
Applе и слични, официјално го прифаќаат h264 како нивен избор за формат. H264 ќе биде
активен подолго време. Можноста да намали bitrate и да го намали искористувањето на
просторот на диск, додека се одржува квалитетна резолуција на слика е премногу важно за да
се игнорира.
Апликација која мора да ја спомнам во заклучокот е ffmpeg, која е за мене една од
најимпресивните апликации. Се работи за сет од програми кои се имплементирани заедно и
нудат комплетно решение за медиа: пуштање, стримање, објавување, транскодирање... Ffmpeg,
може да се користи како решение од почеток до крај за многу типови апликации поврзани со
медиа. Иако се работи за конзолска апликација која бара поголемо познавање, постојат начини
таа да се користи со графички интерфејс, па дури и преку веб. Во овие клиенти користењето на
ffmpeg се сведува на избирање опции од паѓачки менија и нивно генерирање во конечна
команда.
Во блиска иднина, функционалности кои очекувам да бидат достапни за корисниците и
да одиграат голема улога во светот на мултимедиа се bittorrent streaming и модифицирана и
подобрена верзија на h264 форматот, која може да дефинира еден стандард на функционирање
и да се стави крај на проблемите кои ги имаат различните прелистувачи со можностите за
пуштање формати на видеа. Користејќи го video тагот од html5, видеата ќе бидат достапни за
пуштање, без потреба на дополнителни plugin-и и библиотеки како jwplayer, flowplayer и сл.
Иако овие библиотеки нудат поголеми опции од стандардот video таг, нивното користење
прави дополнителна тежина на веб апликациите. Во совршен случај, овие библитеки не би се
користеле, туку секоја функционалност која е потребна за видео на веб, би била достапна од
самиот video таг.
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Во последно време, се повеќе се пробива нов формат и начин на стримање видеа на веб
– mpeg dash. Dash e скратено од Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Ова е првото adaptive
bitrate streaming решение кое е интернационален стандард и за негова имплементација се
ангажирани големи компании во медиа индустријата. Веќе постојат имплементации на mpeg
dash на веб и неколку големи компании, како на пример youtube, го користат за да објавуваат
верзии на видеата со различен квалитет, во зависност од моменталната интернет врска и
барањата на корисникот. Во следниот период се очекува голем раст на популарноста на овој
стандард и негово често среќавање како решение за медиа на интернет.
Причини зошто Dynamic Adaptive Streaming over HTTP ќе биде развиван се повеќе:
-

Користи стандарден HTTP протокол и може да функционира со скоро сите
Интернет инфраструктури, вклучувајќи CDN, кеширање, firewall и NAT.

-

Може да го менува типот на апликација во реално време, по барање на корисникот

-

Може да го менува изворот на видеото по барање на корисник или автоматски.
Може да се промени јазикот на кој се гледа видеото, да се одбере камера од
различен агол, да се вклучи превод, да се промени bitrate.

-

Додавање вградени реклами во видеото на избрани рамки или во одреден период.

-

Содржи стандардна енкрипција и поддршка за повеќе DRM системи.

-

Сегментите може да се со променлива должина

-

Истата содржина може да се поврзува до повеќе различни сервери, за да се намали
протокот низ мрежа

Во блиска иднина ќе се случи голема промена во користењето на стриминг серверите
во светот. Постепено ќе се исфрлаат застарени технологии на дистрибуција на видеа и ќе се
поминува во понови стандарди како MPEG-DASH и негови варијанти како Webm-DASH и
слични.
Користењето на RTMP серверите ќе се сведи на комуникација клиент-клиент, како
виртуелни соби за состаноци, размена на податоци во реално време, но постепено и тоа ќе се
претопи во подобри и побрзи методи и технологии. Со стандардизирањето на HTML5, ќе може
да се користат сите овие функционалности на многу поедноставен начин, без користење на
централизирани сервери, туку целата комуникација ќе се одвива како директна врска од клиент
до клиент преку веб компоненти изработени за HTML5. Пример за ова е Google Drive со
апликациите за колаборација и едитирање на документи од повеќе корисници во исто време.
До пред неколку години единствен начин да се имплементира таков систем беше со користење
на Flash технологија, но веќе тоа не функционира на таков начин.
Покрај останатото, мора да забележам дека користењето на thick client апликација се
покажа како вистинско решение за имплементација на софтвер. Со него се овозможи
-

побрзо развивање на апликацијата,

-

добра организација на програмскиот код,

-

поделба на монолитна апликација во модуларна каде што се креираа два независни
делови, сервер и клиент.

Користењето на API нуди дополнителни можности на долгорочен план, затоа што
апликацијата е веќе спремна за додавање нови клиенти, мобилни апликации, third-party
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клиенти. Додавањето нови апликации како клиенти, веќе не зависи од тоа како се развива
основната јава апликација. За да се направи нов клиент кој ќе го користи ова API, доволно е да
се има документацијата и да е познат начинот на кој корисник може да се интегрира кон него.
Java API во моментот нуди резултати од база во json формат кој е читлив и лесен за работа и
уредување. Со користење на овој резултат, може едноставно да се поврзат и направан мобилни
и веб апликации, податоците да се пуштат до клиеитнски апликации на tv set-top box-ови, да се
интегрираат со друго API и да функционираат паралелно или заедно.
Друга страна во која многу помага користењето на thick client апликации се
перформансите на серверот. Серверот не се оптоварува да генерира темплејти и да форматира
веб страница која како HTML ќе му биде прикажана на корисникот се добиваат подобри
перформанси и се заштедува на време. Сето генерирање на излезот на екран е оставено на
прелистувачот на корисникот и неговата локална машина. Темплејтите кои се користат за
исцртување на дизајнот се веќе вчитани во прелистувачот на првото активирање на страницата
и се повикуваат локално со секоја промена на панел или екран.
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Заклучок
Во темата беа разгледани 3 типа на сервери:
1. Red5 – самостоен RTMP базиран сервер
2. Nginx – HTTP сервер кој со модул за RTMP, може да пушти RTMP стрим и да генерира
HLS сегменти во реално време
3. Apache – HTTP сервер кој може да опслужува HLS сегменти
Според перформанси, најдобро се покажа Apache серверот бидејќи единствена одговорност
за него е да понуди датотеки од податочен систем. Меѓутоа според можности и
функционалности, nginx со RTMP модулот успева да ги надмине останатите. Со активирање на
линк или датотека од nginx, тој може во реално време да го процесира и од него да направи
RTMP стрим, а исто така, самостојно да го сегментира и да го испрати до клиент како HTTP
Live Stream.
Инсталацијата на модулот за RTMP и HLS на nginx e едноставен процес, кој бара
заедничко компајлирање на модулот со изворниот код на nginx. После инсталацијата на
серверот, може да се поставуваат дополнителни правила за тоа како тој да се однесува во
продукција. Менувањето на поставувањата се прават во стандардната датотека за
конфигурација и бараат рестартирање на серверот по секоја промена.
Бројот на симултани повици кон nginx и RTMP стандардно се поставува на 32, затоа што со
надминување на овој број, значајно се зголемуваат потребите на серверот. За да се оптимизира
работењето, може да се постави на помала вредност. Лимитирањето на бројот на конекции на
1000 исто така го подобрува работењето на серверот. Доколку имплементацијата на серверот
во продукција бара поголем број на корисници да бидат активни во еден момент, решението е
дистрибуирање на системот на повеќе сервери или зголемување на перформансите на истиот.
Со зголемување на конекциите, најмногу се забележува разлика во работата на процесорот,
затоа доколку се постави процесор со повеќе јадра, овие повици ќе може да се разделат и
успешно ќе бидат обработени.
Со поставување на chunk_size се менува големината на пакетите кои во едно испраќање ги
пушта nginx до клиентот. Оптимално оваа вредност е 4096 бајти. Ако серверот има високи
перформанси оваа вредност може да се зголеми, со тоа што ќе се потроши повеќе процесорска
моќ.
Со повикување на команда:
ffmpeg -re -i ./video.mp4 -ar 44100 -f flv
rtmp://localhost:1935/hls/mystream

се активира стрим на патека rtmp://localhost:1935/hls/mystream кој ќе биде сегментиран и
испратен до клиентите преку HLS. Генерираните сегменти, ќе бидат зачувани на привремена
локација која ќе биде исчистена кога видеото ќе биде комплетно испратено до корисникот или
стримот ќе биде прекинат.
За негова оптимизација може да се користат сите параметри кои ќе ги понуди ffmpeg за
директна обработка на видео и аудио. Пример за ова е користењето на libx264 кодек за видео и
mp3 или aac за аудио со кои ќе се добие мала датотека, а ќе се задржи квалитетот на видеото.
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Штом една датотека се спрема за испраќање преку мрежен стрим, таа треба да се
оптимизира и на неа може да се променат и димензиите во зависност од потребите и според
листата на препорачани димензии. Важно е секогаш при транскодирање на видео да се изврши
промена на димензии и bitrate, па макар и тоа да е промена на bitrate до 99% од оригиналното.
Промената на димензиите секогаш мора да оди кон послаб квалитет, а никогаш кон поголем од
оригиналното видео. Со ова видеа кои се со голема резолуција, пр. 720p, може да се
конвертираат во видеа со помала, пр. 480p, но никогаш во видео со резолуција, пр. 1080p. Со
ваква обратна конверзија, нема да се добие квалитет на видеото, туку само ќе се зголеми
датотеката и ќе се потроши поголем bandwidth за испраќање на видеото до корисникот.
Стандардно, mov и mp4 датотеките ги содржат информациите за сами себе на една
локација, запишани на крајот од датотеката. За да се забрза и оптимизира целиот процес на
стримање, и пуштање на видеото, кон ffmpeg командата може да се додаде атрибут: “-movflags
faststart”. Датотека сега ќе биде составена од неколку фрагменти, а пакетите и мета податоците
за овие пакети се зачувуваат заедно. Предност со ова фрагментирање е што датотеката ќе може
да се декодира дури ако запишувањето (нејзино транскодирање) е прекинато. Ако не се
користи овој процес на оптимизација, во тој случај мета податоците се запишани на крајот од
видеото и во случај на грешка, тоа нема да може да се пушти. Друга предност со ова
оптимизирање е користењето на помала меморија кога се запишуваат или читаат видеата од
диск. Читањето на повеќе мали фрагменти на иста патека на диск е многу побрзо од
вклучување на една голема датотека која мора да биде комплетно цела вчитана во меморија
додека се работи со неа.
Бројот на рамки во секунда (FPS) секогаш мора да го пратат оригиналното видео. Кон
овој параметар не треба да се поставуваат никакви промени кога видеото се транскодира,
инаку ќе дојде до проблеми при пуштањето кај клиентот. Бројот на рамки треба да биде под 30
FPS (29.76 FPS).
При конфигурирањето на nginx со RTMP и HLS, важно е да се постават уште неколку
параметри за да се оптимизира неговата работа. Штом едно видео се побара од клиент да биде
дистрибуирано до него од nginx со автоматско сегментирање и стрим преку HLS, тогаш треба
да се постават:
-

hls_fragment која е должината на сегментите кои ќе бидат генерирани,
hls_sync кој ќе спречи проблеми со синхронизацијата на аудиото и видеото во
случај на грешка при трансфер,
hls_variant – за да се генерираат плејлисти со динамичен bitrate, за променлив
bandwidth. Ова поставување ќе овозможи адаптивно дистрибуирање на видеото до
клиентот, во зависност од квалитет на врска.

Голем дел од поставувањата на серверот се динамични и зависат од барањата на
клиентот. Пример за ова се командите кои се повикуваат кога различни клиенти го бараат
видеото. Плеерите на видеа во веб прелистувач може да постават динамичен buffer size, колку
од видеото да мора да биде вчитано пред да се пушти кај корисникот. Ова поставување RTMP
модулот го има поставено фиксно, но неговата вредност е секогаш променлива во зависност од
тоа каква имплементација ќе побара изведувачот на апликацијата. Оптимизирањето на
стриминг видеата, не зависи само од серверот и од квалитетот на видеата, туку и од начинот на
кој се повикани од страна на клиентот.
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Со овие поставувања, може да се добие оптимален RTMP базиран сервер кој ќе
опслужува HLS клиенти. Сите овие стримови може да се пуштат директно на iOS или Android
телефони или веб апликации со имплементација на HTTP Live Stream и успешно да ја
прикажат содржината. На овие уреди ќе бидат достапни сите особености на стриминг видеата
како:
-

пребарување на локација која сеуште не е вчитана,
паузирање на видеото,
вчитување на видео содржината додека видеото е паузирано,
промена на квалитет во тек на видеото,
приклучување на unicast стрим и сл.

Доколку поставувањата се направат правилно, клиентот во никој случај нема да знае
дека во позадина се случува голема проблематика како директно сегментирање на
оригиналното видео, динамично генерирање на плејлиста, промена на протокол од rtmp во hls.
Исто така, корисникот нема да забележи дека во зависност од тоа во каков тип мрежа се наоѓа
неговиот уред, користејќи адаптивен стрим, серверот ќе може да одлучи кое видео да го добие
и дека квалитетот на видеото ќе се промени динамично и автоматски, со промената на
квалитетот на врската. Бидејќи крајниот резултат е во HTTP протокол, корисникот нема да има
проблеми со повикување на видеа од стриминг серверот, доколку се наоѓа во заштитена мрежа
со firewall и блокирани порти.
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