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дипл.инж.инф. Томислав Лазаревски
Пренос на видео со висока дефиниција во OTT и Интранет околина
РЕЗИМЕ: Со достапноста на широкопoјасниот интернет до крајните
корисници, и уредите кои поддржуваат декодирање и репродукција на
видо запис со висока дефиниција, голем број на корисници уживаат во
гледање на нивната омилена содржина преку високо квалитетни видео
стримови во живо или на барање, испорачани директно на нивниот
телефон/таблет, телевизор или компјутер. Зголемената побарувачка на
содржина со висока дефиниција наложува провајдерите на истата да
прават соодветни надградби на нивната хардверска/софтверска
инфраструктура со цел да може да испорачаат видео содржини со висок
квалитет до корисниците. HLS стриминг технологијата од Apple е
идеална за испорака на видео содржина до уреди со различни
екрани/резолуции, a комбиниранa со H264 видо компресија, може да
испорача видео содржина со висока дефиниција заштедувајќи на
пропусниот опсег на линковите наменети за испорака на истата. Но
колку видео стримови може да испорача еден сервер? Тоа е прашање
кое си го поставуваат давателите на видео содржините кои треба да
направат надградба на инфраструктурата како и стартап компании кои
кои треба да ги постават првите системи за испорака на видео содржина
за таргетиран број на корисници. Преценување на потребите може да ја
зголеми цената на системот, но подценување на потребите може да
доведе до проблеми со перформансите при испорака на видео
содржината и неуспех на проектот. Овој магистерски труд ќе се обиде
да даде одговор на ова прашање. Предложената апликација за “стрес”
тест на сервер кој испорачува видео содржина со висока дефиниција
користејќи HLS како решение за испорака, симулира даден број на
клиенти кои превземаат видео од серверот. Апликацијата не бара
специфичен хардвер за работа, тестот може да се изврши од модерен
десктоп компјутер. Она што е потребно е пропусниот опсег на мрежата
од компјутерите на кои е апликацијата до серверот да биде ист како
пропусниот опсег на WAN интерфејсот на серверот кој ја сервира
содржината до корисниците. Магистерскиот труд опфаќа принципи на
видео стриминг, видео/аудио компресија, дистрибуциони системи за
видео содржина, и резултати од извршеното тестирање.
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RESUME: With high speed internet available to end users, and devices that
readily support decoding and displaying high definition video, an increasing
number of users enjoy live and on-demand streams of their favourite content
delivered straight to their phone/tablet, tv or computer. This increased
demand for high definition video content has led content providers to make
nessecary hardware/software upgrades in their infrastructure in order to be
able to serve content to their users. Apples HLS streaming technology is
ideal for multi screen delivery, and combined with h264 encoded media, can
deliver high quality video content while saving on bandwidth. But just how
many concurrent video streams can a given server deliver? It is a question
asked by content providers that need to upgrade, as well as startups that
need to set up their content delivery systems for the targeted number of
users. Overestimating can lead to increased costs, but underestimating the
requirements can lead to delivery problems and ultimate project
failiure. This master thesis tries to give an answer to that question. The
application proposed for "stress" testing a server that deivers high definition
video content utilizing the HLS delivery solution, is able to simulate a given
number of clients playing video from a target server. Te application doesn’t
require any exotic hardware to run, the test can be conducted by using
regular desktop computers for the clients.It is required, a;though, that the
available bandwidth from the client computers to the server matches the
available bandwidth on the servers WAN interface. This thesis covers the
principles of video streaming, video compression technologies, distribution
systems, and delivers results obtained by tests conducted.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Видео стрим, HLS, RTP, RTSP, RTCP, Wowza, Netty, компресија, кодек,
mpeg, AAC, H264, HEVC, H265
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1. Вовед
Со достапноста на широкопoјасниот интернет до крајните корисници, и уредите кои
поддржуваат декодирање и репродукција на видо запис со висока дефиниција, голем број на
корисници уживаат во гледање на нивната омилена содржина преку високо квалитетни видео
стримови во живо или на барање, испорачани директно на нивниот телефон/таблет, телевизор или
компјутер.
Само во третиот квартал на 2013-та се продадени повеќе од 455 милиони телефони, 55% од
нив смартфони, како и 195 милиони таблет компјутери продадени во 2013-та. Бројот на продадени
уреди и бројните сервиси кои нудат мутимедиални содржини на истите сугерира дека телевизорот
не е веќе доминантен кога е во прашање гледање на мултимедиална содржина. Се повеќе
корисници се оддалечуваат од стандардните методи на видео пренос како DVB-T, DVB-C, DVB-S,
тренд популарно наречен “cord-cutting” и го прифаќаат стримањето на видео содржини од
интернет од провајдери како Netflix, Amazon, Hulu, HBO GO, и бројни интернет сервиси како
проимарно решение за преглед на содржина. Упте повеќе можноста истата содржина да ја следат
секаде, на различни уреди, па дури и на “стандардниот телевизор” со помош на сет-топ уреди,
нуди слобода за корисниците и одлична можност за уште поширока база на корисници за
давателите на мултимедиални услуги.

Компанија

Samsung
Nokia
Apple
LG Electronics
ZTE
Huawei
Lenovo
TCL Communication
Sony Mobile Communications
Yulong
Останати
Вкупно

Количина
за 3Q13
117.053,8
63.048,4
30.330,0
18.030,7
13.696,4
13.574,4
12.999,8
12.345,6
9.757,5
8.801,0
156.004,7
455.642,3

Удел во
пазарот
3Q13 (%)
25,7
13,8
6,7
4,0
3,0
3,0
2,9
2,7
2,1
1,9
34,2
100,0

Количина
за 3Q12
97.956,8
82.300,6
24.620,3
13.968,8
16.605,9
11.918,9
7.203,7
9.326,7
8.202,4
5.218,5
153.701,2
431.023,8

Удел во
пазарот
3Q12 (%)
22,7
19,1
5,7
3,2
3,9
2,8
1,7
2,2
1,9
1,2
35,7
100,0

Табела: Продажба на мобилни телефони во Q3 2013 год во илјадници единици (1).
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Бренд
Продажба во 2013
Удел во пазарот за 2013 (%)
Apple
70400159
36
Samsung
37411921
19,1
Asus
11039156
5,6
Amazon
9401846
4,8
Lenovo
6525762
3,3
Други
60656161
31
Табела: Продажба на таблет уреди во 2013 год. (2)
Зголемената побарувачка на содржина со висока дефиниција наложува провајдерите на истата
да прават соодветни надградби на нивната хардверска/софтверска инфраструктура со цел да може
да испорачаат видео содржини со висок квалитет до корисниците.
HLS стриминг технологијата од Apple која е поддржана од голем број уреди и апликации на
платформи како IOS, Android, Windows, Linux, WebOs е идеална за испорака на видео содржина до
уреди со различни екрани/резолуции, и комбинирано со h264 видeо компресија, може да испорача
видео содржина со висока дефиниција заштедувајќи на пропусниот опсег на линковите наменети
за испорака на истата.
Колку видео стримови може да испорача еден сервер? Тоа е прашање кое си го поставуваат
давателите на видео содржините кои треба да направат надградба на инфраструктурата како и
стартап компаниите кои кои треба да ги постават првите системи за испорака на видео содржина
за таргетиран број на корисници. Преценување на потребите може да ја зголеми цената на
системот, но и подценување на потребите може да доведе до проблеми со перформансите при
испорака на видео содржината и неуспех на проектот. Овој магистерски труд ќе се обиде да даде
одговор на ова прашање.
Магистерскиот труд опфаќа принципи на видео стриминг, видео/аудио компресија,
дистрибуциони системи за видео содржина, и резултати од извршеното тестирање.
Предложената апликација за “стрес” тест на сервер кој испорачува видео содржина со висока
дефиниција користејќи HLS како решение за испорака, симулира даден број на клиенти кои
превземаат видео од серверот. Апликацијата не бара специфичен хардвер за работа, тестот може
да се изврши од модерен десктоп компјутер. Она што е потребно е пропусниот опсег на мрежата
од компјутерите на кои е апликацијата до серверот да биде ист како пропусниот опсег на WAN
интерфејсот на серверот кој ја сервира содржината до корисниците.
Со предложената апликација се овозможува димензионирање на харверските спецификации за
серверите за целниот број на корисници, како и димензионирање на мрежниот пропусен опсег за
испорака на видео со одреден битрејт до корисниците.
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2. Испорака на видео стриминг
Видео стримингот е процес на испорака на видео содржина од сервер до уред за репродукција
за прикажување. Под поимот стриминг се подразбира процес за испорака на видео преку мрежа.
Покрај наменаta за забава, видео стримингот може да се користи и за бизнис цели вклучувајќи
комуникација, тренинг, едукација и корисничка поддршка.
Во ова поглавје ќе се направи преглед на пристапите за испорака на видео до корисниците,
типичната архитектура за испорака на видео содржина, како и преглед на особеностите на истата.
Ќе се дефинираат чекорите потребни за производство, дистрибуција и репродукција на видео
содржината преку IP мрежа, преку протоколи дефинирани за видео стриминг како RTP, RTSP,
HLS, како и општи протоколи како HTTP кои може да се користат за истата намена.

2.1. Пристап за испорака на видео
Постојат повеќе пристапи кон испорака на видео содржина до корисниците од кои најопшти
се:
Вистински стриминг: Видео сигналот пристигнува до корисниците во реално време и како
таков се прикажува на гледачот. Со вистинскиот стриминг 2 минутно видео се испорачува за
точно 2 минути. Содржината која се испорачува до гледачот може но немора да се складира на
уредот на гледачот. Вистинскиот стриминг може да се користи за пренос на видео во живо, но
може да се користи и за преглед на веќе снимен материјал, со што му се овозможува на гледачот
да се движи напред и назад низ содржината. За апликации како што е IPTV се користи вистински
стриминг.
Недостатоци на вистинскиот стриминг се големата зависност од пропусниот опсег и
надежноста на мрежата. Секое загушување на сообраќајот или прекин во комуникацијата
значително го деградира квалитетот на испорачаната содржина. Затоа уредот за репродукција на
содржината треба да се справува со недостатоците во мрежата на соодветен начин. Исто така,
некои firewall-и се конфигурирани така да го блокират RTP и UDP сообраќајот и со тоа го
ограничуваат видот на стримовите кои се испорачуваат до корисниците позади тие firewall-и.
Преземање и репродукција: фајлот кој го содржи видео/аудио записот се превзема на уредот
на корисникот пред да се прикаже. Превземањето на видеото зависи од брзината на мрежата низ
која се испорачува, така да за 2 минутно видео може да е потребно 10 секунди да се преземе, или
пак кај спорите мрежи 10 минути да се превземе пред да се прикаже.
Овој пристап е сличен на превземање на содржина од веб страни за приказ во пребарувач,
всушност се користат истите протоколи како при сурфање на интернет: HTTP и FTP преку TCP.
Голема предност на овој пристап е што може да функционира преку спори мрежи. бидејќи
содржината се превзема во целост пред да се репродуцира, нема потреба да се внимава дали видео
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пакетите би се испорачале редоследно бидејќи TCP протоколот ќе се погрижи за корекција на
грешките при испорака на содржината.
Овој пристап нема проблеми со ограничување на firewall-и бидејќи се користат истите
протоколи за испорачување на видео како и при испорака на било која веб содржина.
Голем недостаток на овој пристап во однос на вистинскиот стриминг е тоа што целата видео
содржина мора да се превземе локално пред да се започне со прикажување. Некои корисници
може да се откажат од гледање на видео содржината, едноставно поради преголемото време на
превземање. Исто така, мора да се обезбеди доволно голем простор за складирање кај клиентот, а
поради својата големина, доколку настане прекин во комуникацијата, најчесто потребно е
процесот на превземање да се повтори.
Прогресивно превземање и репродукција: е спој од претходните два пристапи. Видео
содржината се дели на повеќе сегменти кои се превземаат од страна на корисникот во соодветен
редослед преку HTTP протоколот. Во моментот кога првиот сегмент е превземен, содржината се
прикажува на гледачот, и се додека последователните сегменти пристигнуваат пред за заврши
сегментот кој се репродуцира, се добива комплетна репродукција без прекини.
Одличен пример за користење на овој пристап е Youtube.com порталот за преглед на видео
содржина. Youtube користи додатни можности за подобрување на корисничкото искуство.
Овозможува премотување на видеото до дел кој сеуште не е превземен така што асоцира
метаподатоци за сoдржината во енкодираниот FLV фајл. Со користење на т.н. bandwidth throttling,
се заштедува на сообраќај со тоа што се испорачува само сегментот од видеото кој ќе се
репродуцира.

2.2. Архитектура на видео стриминг
За да се овозможи испорака на видео/аудио содржина преку IP мрежа до гледачите, потребни
се соодветни подготовки и опрема. Покрај припремата на видео содржината, важен елемент од
архитектурата е стриминг серверот кој е задолжен за испорака на видео стримот до корисничкиот
уред. Следен важен елемент е софтверот за репродукција на видео содржината кај клиентот.
Помеѓу серверот и клиентот се наоѓа мрежната инфраструктура која може да биде интранет
околина, контролирана од самиот давател на стриминг услугата, или интернетот врз кој ќе се
испорачуваат видео стримовите (OTT).
На слика 1 се прикажани чекорите потребни за да се испорача видео стрим до гледачите.
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Слика 1 - Типична архитектура на видео стриминг

Некомпресираниот дигитален видео сигнал се карактеризира со висок битрејт, што значи
преголема количина на податоци за ефикасен пренос преку интернет. Видео содржината може да
произлезе од ралични извори: видео камери, снимен материјал на ленти, DVD-а, превземени видео
клипови и др. Затоа видео/аудио сигналот мора да се обработи пред да биде погоден за испорака.
Процесот низ кој видеото поминува е следен:
Дигитализација (Capture) - бидејќи содржината може да произлезе од голем борј медиуми
(аналогни/дигитални камери, DVD-a, видео клипови, VHS ленти итн.) потребно е соодветно
складирање во соодветен формат за понатамошна обработка.
Обработка (Editing) - процес на организирање на содржината во форма која ќе се гледа,
комплетно со синхронизирано аудио, текст, и аудио/визуелни ефекти.
Предпроцесирање - Процес на обработка на видео записот пред компресирање, како корекција на
боја, отстранување на шум, менување на големина и формат на слика, итн.
Компресија - Методот на компресија преставува претварање на видео/аудио содржината во
формат кој ќе завзема помал пропусен опсег и резолуција наменета за испорака до корисниците.
Именување и индексирање - Организирање на содржината со опис за полесно лоцирање од
страна ана гледачите
Објавување - Пренос на содржината до стриминг серверот за понатамошна дистрибуција.
Доколку се работи за содржина која не се пренесува во реално време (пренос во живо),
тогаш припремата на видео содржината се прави пред потребата за нејзина дистрибуција. Кај
преноси во живо, не се можни поголеми промени и подесувања, едноставно поради временското
ограничување на преносот во живо.
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Стриминг серверот е одговорен за дистрибуција на видео/аудио содржината до гледачите.
Превзема локално складирана видео содржина и креира стрим за секој корисник, или превзема
видео содржина во живо и ја пренесува до секој корисник.
Испораката на видео стримот може да биде unicast или multicast. и може да се контролира
со повеќе механизми.
Стриминг серверот може да сервира содржина преку повеќе протоколи кои се дефинирани
подолу.
Исто така може да врши транскодирање (transcoding) - процес на обработка на видео
записот при што се менува резолуцијата и битрејтот на видео записот, и се испорачуваат повеќе
стримови во различни резолуции наменети за различни уреди и брзини на линкови.
Еден од водечките стриминг сервери е т.н. Wowza (http://www.wowza.com/), кој поддржува
испорака до повеќе уреди со различни технологии за пренос на видео во живо или на барање.
Нуди повеќе додатоци за дополнителна функционалност како:
Додаток за транскодирање: овозможува обработка на видео пренос во живо во повеќе
резолуции и битрејти за испорака преку адаптивен стриминг.
nDVR додаток: Овозможува т.н. timeshift функција при што гледачот може да се движи
напред и назад низ стримот.
DRM додаток: менаџирање на права за репродукција со енкрипција во реално време.
Клиентскиот софтвер е одговорен за превземање на видео стримот од серверот, негово
декодирање и прикажување на екранот на гледачот. Затоа клиентскиот софтвер може да
комуницира со серверот преку некој од протоколите кои ги нуди самиот сервер.
Одличен пример за клиентски софтвер е т.н. VLC (http://www.videolan.org). Може да
превземе содржина од стриминг сервер преку повеќе протоколи за стриминг како RTP/UDP, RTSP,
HTTP или локален запис.

Слика 2 - Клиентски софтвер
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За доставување на видео содржини до корисниците на мрежно ниво, постојат три техники
за дистрибуција: unicast, multicast и broadcast.
Unicast стрим е директна конекција меѓу сервеот и клиентот што значи дека секој клиент
добива единствен стрим по дадено барање. Ако повеќе корисници го побараат истиот стрим,
серверот мора да креира засебен unicast стрим за секој корисник. Овие стримови патуваат од
серверот до секој корисник преку IP мрежата.

Слика 3 - Unicast видео стрим

При Multicast, еден видео стрим се испорачува симултано до повеќе корисници. Со
користење на специјален протокол, мрежата добива инструкции да направи копии од видео
стримот за секој корисник. Процесот на генерирање на копии се извршува низ самата мрежа
наместо кај серверот. Копиите се генерираат само низ точките во мрежата каде што тоа е
потребно.

Слика 4 - Multicast видео стрим

При broadcast секој пакет од дадениот стрим се праќа до секој уред на мрежата. Секој уред
кој ќе прими broadcast пакет мора да го обработи тој пакет за да провери дали содржи порака за тој
уред. Broadcast не треба да се користи за стриминг, бидејќи ќе дојде до т.н. поплавување
(претрупување) на секој уред во мрежата со пакети кои не се од интерес. Бидејќи broadcast
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пакетите генерално не пропагираат кон други мрежи освен кон изворната, не се пожелни за видео
стриминг.

Слика 5 - broadcast видео стрим

2.3. Протоколи за пренос на Видео податоци
IP (Internet Protocol) нуди шема на адресирање со која компјутери во една мрежа можат да
комуницираат со компјутери на друга мрежа. IP исто така нуди функции кои овозможуваат
различни апликации (email, web, видео стримиг) да работат паралелно на еден компјутер. Исто
така, овозможува компјутери со различни оперативни системи да комуницираат меѓусебно.
Сите податоци кои се пренесуваат преку IP мора да бидат енкапсулирани во IP пакети
(datagram), односно диталното видео/аудио се разделува на помали сегменти кое потоа се
енкапсулира, процес кој сегментите ги форматира во IP пакети, додава заглавие на секој пакет и
други податоци кои се потребни за да се конформира кон одреден протокол.
Транспортните протоколи се користат за контрола на преносот на податоци поврзани со IP.
Во мрежната хиерархија се смета дека транспортните протоколи функционираат над IP
протоколот, бидејќи зависат од транспортните сервиси на IP за пренос од еден до друг компјутер.
TCP (Transmission Control Protocol) е еден од основните протоколи. Го проширува IP
протоколот и често се нарекува TCP/IP (TCP over IP). TCP е надежен, конекциски ориентиран
протокол кој овозможува податоците од еден компјутер да се испорачаат до друг компјутер без
грешки. Протоколот наложува двете машини вклучени во комуникацијата да воспостават
конекција пред да се испорачаат податоци. Со помош на т.н. идентификатори, TCP протоколот
овозможува исправка на грешки, односно повторно испраќање на изгубените пакети со цел да се
осигура комплетна испорака на податоците . Протоколот е одличен за податоци кои не смеат да се
оштетат или изгубат.
Функцијата која TCP ја нуди во однос на интегритет на податоците не е секогаш погодна
за видео пренос. Видео пакетите, покрај тоа што треба да пристигнат неоштетени, треба да
пристигнат навреме. Така, протоколот кој врши ретрансмисии на изгубени пакети може да
испрати пакет кој веќе закаснил за прикажување и со тоа да му одземе време на декодерот кој
15
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треба да го анализира пакетот и да го отфрли, наместо да се грижи за декодирање и приказ на
останатите пакети. Исто така, кога се врши ретрансмисија на пакети, се завзема пропусен опсег на
мрежата низ која се врши преносот.
UDP (User Datagram Protocol) е неконекциски, ненадежен протокол за пренос на
податоци. UDP само ги форматира пакетите со дестинациска IP адреса и порта и ги предава на IP
за транспорт. Нема имплементирано механизми за контрола на пакетите кои ги испраќа и со тоа
не се знае дали испратените податоци воопшто ќе пристигнат на саканата дестинација и дали ќе
пристигнат во соодветен редослед. Но повеќето видео формати вклучуваат механизми за детекција
и корекција на грешки. На пример, MPEG транспортните стримови може да содржат податоци за
т.н. Reed-Solomon корекција на грешки. Кога овие податоци се користат, MPEG декодерот може да
ги исправи грешките, па понекогаш и да рекреира изгубени пакети, со што не е потребно тие
повторно да се испраќаат. UDP поддржува и multicast, каде еден извор се испорачува на повеќе
дестинации.
RTP (Realtime Transport Protocol) е наменет за видео/аудио пренос во реално време, каде
времето на испорака е најважно. Се базира на филозофијата дека е подобро да има еден краток
минлив прекин во содржината, отколку постојани прекини и паузи додека се чека на
ретрансмисија на изгубените/оштетени пакети. RTP сам по себе не нуди механизам за навремена
испорака на податоците ниту смета дека мрежата низ која се пренесуваат податоците е надежна и
ги испорачува пакетите редоследно. RTP го проширува UDP протоколот со тоа што додава уште
едно заглавие на пакетот кој потоа се предава на UDP протоколот за понатамошна обработка.
Дефинира додатни полиња за мултимедијалната содржина како секвенциски броеви за
детектирање на загуба на содржина, временски печат за сихронизација, идентификатори за
содржината и изворот, и маркер за важни настани во медиа стримот.

Слика 6 - Структура на RTP пакет
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Полињата на пакетот се:
Тип на товар: Идентификација за типот медиата која се испорачува. Примачот ја користи
информацијата за да одреди како да го обработи товарот .
Секвенциски број: се користи за идентификација на пакетите и акко метод за аларм на
примачот ако пакетите не се испорачуваат редоследно или се губат.
Синхронизациски извор: Ги дефинира учесниците во RTP сесија.
RTCP (RTP Control Protocol) се користи заедно со RTP. Секогаш кога ќе се воспостави
RTP конекција, се воспоставува и RTCP конекција, на следндата UDP порта. На пример ако RTP
конецијата се остварува на UDP порта 1380, тогаш RTCP ќе се восопостави на порта 1381.
RTCP овозможува синхронизација помеѓу различни типови на медии, како видео и аудио.
пренесува временски печати, кои се користат од клиентот за синхронизација на часовниците на
секој RTP стрим, за да се постигне синхронизација помеѓу аудио и видео сигналите. Нуди
идентификација на Доставува статусни известувања за квалитетот на стримот до праќачите, кој
може да се користи за контрола на перформанси
RTSP (RealTime Streaming Protocol)
е протокол за контрола на испорака на
мултимедијални податоци. Нуди можности корисниците да контролираат видео, аудио и
мултимедијални сесии (play, pause, stop). RTSP не ја пренесува содржината, тој има улога на
далечински управувач со кој корисникот може да го контролира стримот кој е испорачан до него
преку друг протокол како RTP. . (3)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) е наједноставниот и најефтиниот начин за пренос на
видео. Пренос на видео запис преку HTTP вобичаено се нарекува "прогресивно превземање" или
"HTTP стриминг". За испорака на видео запис преку HTTP не е потребен видео сервер туку само
веб сервер кој препознава вообичаени видео формати и знае како да прикачи фајлови и да
генерира хиперлинкови. Споредено со RTP и RTSP не бара додатни алатки за справување со
содржината.
HTTP работи преку TCP кој го контролира преносот на пакети низ мрежата. Ако пакетот
се изгуби во преносот, TCP бара ретрансмисија за истиот пакет со што се зголемува времето на
испорака и товарот врз серверот.
Друг пристап за испорака на видео преку HTTP е т.н. adaptive bitrate streaming кој
претставува метод за пренос на видео преку HTTP од видео запис енкодиран на различни битрејти,
кој пак е поделен на мали делови од по неколку секунди. Клиентскиот софтвер добива
информации за достапните биртејти на видеото и бара записи со битрејт кој одговара на
пропусноста на мрежата. Доколку се намали пропусноста на мрежата, клиентот автоматски бара
стрим со помала битрата.
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Слика 7 - HTTP adaptive bitrate streaming

Понови технологии како HLS, Microsoft Smooth Streaming, Adobe HDS овозможуваат
проток со адаптибилни битрејтови преку HTTP и се користат како алтернатива на транспортните
протоколи.
HLS (HTTP Live Streaming) е комуникациски протокол развиен од Apple кој поддржува т.н.
прилагодлив односно adaptive birate стриминг. HLS може да испорачува видео содржини од
преноси во живо, како и снимена содржина на барање, и е единствена технологија која нуди
прилагодлив стриминг на Apple уредите.
HLS е пооддржан од повеќе стриминг сервери како, Adobe, Microsoft , Real Networks и
Wowza. Исто така поддржан е од клиентски софтвер на други платформи, како од Google во
Android 3.0+
HLS во основа функционира како сите технологии базирани на adaptive streaming. Се
креираат повеќе фајлови за дистрибуција до клиентот, кој ги менува стримовите за да испорача
најголем квалитет на содржина зависно од моменталната пропусност на мрежата.
За да се дистрибуира видео до HLS клиенти, изворот се енкодира на различни битрејти, и
се дели во делови ( chunks ), најчесто со должина меѓу 5 и 10 секунди. Фајловите се поставуваат на
HTTP серверот заедно со т.н. манифест ( playlist ) фајл со екстензија .M3U8 кој го насочува
клиентскиот софтвер до секој од енкодираните стримови.
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Слика 8 - Манифест за стримот со бараниот квалитет

Бидејќи HLS е HTTP базиран протокол, нема стриминг сервер туку целата логика за
справување со содржината се наоѓа кај клиентскиот софтвер. Клиентскиот софтвер ги мониторира
промените во пропусниот опсег на мрежата и кога условите наложуваат промена на стрим кон
помал или поголем квалитет, клиентот го проверува манифест фајлот за локацијата на додатните
стримови, и го превзема манифестот за стримот со бараниот квалитет во кој е наведена адресата за
следното парче (chunk) видео содржина. Префрлувањето на стримот најчесто не се забележува од
страна на гледачот.
Пример за главен манифест фајл со нудење на видео содржина со различе битрејт:
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1280000
http://example.com/low.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2560000
http://example.com/mid.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=7680000
http://example.com/hi.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=65000,CODECS="mp4a.40.5"
http://example.com/audio-only.m3u8

Серверот креира манифести според строго дефинирани правила и користи дефинирани тагови
придружени до URI-то на секој сегмент, за да се осигура правилна дистрибуција до клиентите, и
да се овозможи информирање на клиентите за карактеристиките и ограничувањата на стримот.
Преглед на правилата за креирање на манифест:
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1. До серверот се доставува континуриан енкодиран стрим кој го содржи материјалот кој
треба да се презентира. Документот не наведува на кој начин се произведува содржината.
(4)
2. Серверот мора да го подели изворниот видео материјал во сегменти пократки или еднакви
на дефинираното целно времетраење на еден сегмент. Доколку е можно, серверот треба да
го подели видеото на точки кои дозволуваат ефективно декодирање на идивидуални медиа
сегменти т.е. на граници на мрежен пакет, или клучни фрејмови (I-фрејм)
3. Серверот мора да генерира URI за секој сегмент кој овозможува клиентите да ги
презвемат.
4. Серверот мора да креира манифест(плејлиста) кој мора да се придржува до формат
дефиниран во секција 3 на DRAFT PANTHOS. За секој сегмент кој серверот треба да го
испорача до клиентот, мора да постои URI во манифестот.
5. Секој манифест мора да содржи EXT-X-TARGETDURATION таг. Вредноста на тагот мора
да биде поголем или еднаков на EXTINF времетраењето на било кој сегмент чие URI ќе се
внесе во манифестот, заокружена до најблискиот цел број. Вредноста на тагот не смее да се
менува. Вообичаено времетраење е 10 сек.
6. Манифестот треба да содржи EXT-X-VERSION таг кој дефинира верзија за
компатибилност. Вредноста на тагот мора да биде најниската верзија на протокол кој
серверот, манифестот и сегментите го следат. Вредноста на овој таг не смее да се менува.
7. Серверот мора да креира URI за манифестот кој ќе овозможи клиентите да го превземат
истиот. Ако манигестот се дистрибуира преку HTTP, серверот може да поддржува барања
со користење на “gzip” енкодирање на содржина.
8. Промените во манифестот мора да се прават автоматски од гледна точка на клиентот.
9. Серверот не смее да прави промени на манифест фајлот освен да:
a. Додава линни
b. Да ги одстранува URI-ата од манифестот во редослед во кој се појауваат, заедно со
таговите кои се однесуваат на тие сегменти
c. Да изврши инкрементација на EXT-X-MEDIA-SEQUENCE или XTXDISCONTINUITY-SEQUENCE таговите
d. Да додаде или одстрани EXT-X-STREAM-INF тагови или EXT-X-I-FRAMESTREAM-INF тагови. Бидејќи клиетнтите немора да повторно да го вчитуваат
главниот манифест, промените не мора да имаат моментален ефект.
e. Да додаде EXT-X-ENDLISТ таг на манифестот
Манифестот може да содржи EXT-X-PLAYLIST-TYPE таг со вредност EVENT или VOD.
Ако тагот е присутен и има вредност EVENT серверот не смее да менува или брише дел од
манифестот (иако смее да додава). Ако тагот има вредност VOD маниферстот не смее да се
менува.
10. Секој сегмент во Манифестот мора е придружуван од EXTINF таг кој го наведува
времетраењето на сегментот.
11. Секој сегмент во манифестот има секвенцен број на дисконтинуитет од тип integer, кој
може да се користи заедно со временските печати во видеото за да се синхронизираат
сегменти низ различни верзии (различни битрати, алтернативни стримови)
12. Секвенцниот број на дисконтинуитет на еден сегмент е вреноста на EXTXDISCONTINUITY-SEQUENCE тагот (или 0 ако не постои) плус бројот на EXT20
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XDISCONTINUITY-SEQUENCE тагови кои претходат на URI-то на сегментот во
манифестот.
13. Манифестот кој содржи EXT-X-PLAYLIST-TYPE таг заедно со вредност EVENT или
VOD не смее да содржи EXT-XDISCONTINUITY-SEQUENCE таг.
14. Серверот може да ги асоцира абсолутните време и датум со сегмент со додавање на EXTX-PROGRAM-DATE-TIME таг на сегментот.
15. Ако манифестот го содржи последниот сегмент на видеото тогаш манифестот мора да
содржи EXT-X-ENDLIST таг. Доколку манифестот не содржи EXT-X-ENDLIST таг,
серверот мора да обезбеди нова верзија на манифестот која содржи барем еден сегмент.
Новата верзија мора да биде достапна не пократко од една половина на времетрање на еден
сегмент сметано од времето кога претходниот манифест бил поставен, а не подоцна од 1.5
времетраења на еден сегмент. Ако серверот сака да го прекине стримот, мора да се осигура
дека манифестот е недостапен до клиентите, треба да се осигура дека сите сегменти во
манифестот се достапни до клиентите за времетраењето дефинирано во манифестот.
Во ова поглавје направен е преглед на архитектурата, начинот на припрема и дистрибуција на
видео содржина до клиенти преку IP мрежа. Потребата од поквалитетен стриминг за подобро
корисничко искуство резултирала со развој на повеќе протоколи за пренос на видео. Како и кога
ќе се користат овие протоколи, зависи од инфраструктурата која е достапна, како и намената на
стримингот. Некои протоколи (RTP, RTSP, RTCP) се подобри за мрежи кои се под контрола на
давателот на услугата, при што може да се осигура квалитетен и непрекинат проток на податоци,
додека други (HTTP, HLS) со можноста за прилагодлив - adaptive bitrate стриминг, се подобри за
дристрибуција на видео на мрежи кои се надвор од контрола на давателот на услугата, како и за
мобилни корисници.
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2.4. Wowza сервер за дистрибуција на видео
Wowza Media Systems овозможува надежен, скалабилен и безбеден стриминг на видео во
живо и на барање. Овозможува испорака на видео содржина до целиот свет со имплементации во
преку 150 земји.

Слика 9 - Испорака на видео во живо

Слика 10 - Испорака на видео на барање
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Испораката на содржината на екранот стана најважниот тренд на бродкастинг
индустријата, рангирана значително повисоко од било кој друг, според Devoncroft Partners 2012
Big Broadcast Survey (BBS). Wowza Media Systems го препознаваат овој тренд уште во 2007, кога
го активираат индустриски моќниот Wowza Media Server software. Денес, повеќе од 150.000
лиценци во повеќе од 150 земји се користат за Wowza Media Server за симултан стриминг кон
компјутери, паметните телефони, таблети, и IPTV set-top-box уредите.
Wowza Media Server софтверот обезбедува единствена основа и вредносно додадени
компоненти за испорака на било каков екран на медиумот кој се користи. Wowza Media Server има
карактеристики на прилагодлив bitrate (ABR) стриминг, временско поместување на
репродукцијата во живо, и управување со дигитални права (DRM) кои се едноставни за употреба и
рентабилни. Со Wowza Media Server, организации од која било големина може да профитираат од
овие карактеристики додека им го нудат на своите гледачи нивното најдоброто можно искуство и
тоа кога и каде тие имаат потреба од тоа.
Wowza Media Server може да испорача содржина во најширока палета на т.н. player
технологии и екрани, вклучувајќи го и Adobe Flash player, Мајкрософт Silverlight player, на Apple
iPhone, iPad, iPod Touch, и QuickTime Player - ите, Android паметните телефони и таблети,
различните паметни телевизори, и IPTV/OTT set-top-box уреди.
Wowza Media Server поддржува различен вид на стриминг протоколи од типот на Real
Time Messaging Protocol (RTMP), Adobe HTTP Dynamic Streaming (HDS), Apple HTTP Live
Streaming (HLS), Microsoft Smooth Streaming, MPEG-DASH streaming, Real Time Streaming Protocol
(RTSP), Real-time Transport Protocol (RTP), и MPEG-2 Transport Streams (MPEG-TS).
Голем број на т.н. AddOn компоненти се на располагање за да помогнат во испораката,
трансформирањето, подобрувањето, заштитата, интегрирањето, мониторирањето и управувањето
со стримингот во живо или со стримингот на барање, како и со разговорите и снимањата.
Интегрираниот и прилагодлив т.н. bitrate transcoding во живо овозможен од Wowza
Transcoder AddOn ја елиминира комплексноста типична за прилагодливиот bitrate стриминг, го
намалува потребниот пропусен опсег помеѓу извор на видеото и серверот дури до 80 проценти, и
овозможува поефикасно користење на мрежните ресурси од типот на рутери и свичеви.
Wowza Transcoder AddOn има предност со тоа што му овозможува на хардверот да го
трансформира влезниот стриминг во живо, а кој доаѓа од разни видови на енкодери, IP камери,
IPTV и други извори, во повеќекратен стриминг со поставување на подесливи фрејмови со
клучеви, кои може да бидат испорачани преку протоколи поддржани од Wowza Media Server.
Секое временско поместување на стримингот во живо на екранот со Wowza nDVR AddOn
во исто време и ја подобрува гледаноста со овозможување на DVR доживување при гледањето на
било кој уред.
За операторите од големо значење е што Wowza nDVR AddOn ги намалува трошоците
значително со минимизирање на барањата за капацитетот на мрежата за сместување и
поедноставување на испораката на работниот проток за сите екрани.
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За да се поедностави употребата на заштитата на DRM содржината, Wowza DRM AddOn
може да се интегрира со клучните-системи за управување, како што се BuyDRMTM KeyOSTM,
EZDRM и Verimatrix, изградени на DRM платформи како на пример Microsoft PlayReady и
Verimatrix VCASTM за да им обезбеди на сопствениците на содржината испорака во мрежи со
голем и навистина безбеден стриминг. Т.н. On-the-fly енкрипција со ротација на клучеви и on-thefly декрипцијата се поддржани во стримингот во живо и на барање при испорака на содржината за
секој екран.
Wowza Media Server го поедноставува протокот на онлајн видео испораката ( при тоа тие
се дизајнирани за било кој тип на екрани ) со цел да се подобри продуктивноста на илјадници
организации, во многу индустрии и пазари, како што се: Разни издавачи, TV станици, Радио
станици, IPTV/OTT сервис провајдери, Средно и високо школски образовни институции, Цркви,
хостинг компании, CDN и streaming сервис провајдери, Владини организации.
Поседувачите на одредени содржини сакаат нивните содржини да допрат до корисниците
на било кој екран, од компјутери, мобилни уреди и паменти ТВ. Корисниците сакаат нивната
содржина насекаде на нивниот уред да не биде зависна од одредена технологија. Ова создава
предизвици кои влијаат на содржина на продукцијата и испораката.
Софтверското решение на Wowza Media Server го менува начинот на кој бизнисот се
спроведува. Wowza поставува нов преседан за медиумските сервери во смисла на
функционалност, перформанси, флексибилност, како и целокупната вредност. Тоа ефикасно се
справува со испораката на содржината за било кој тип на екран и резолуција и со предизвиците со
кои сопствениците на содржината, производителите и мрежните оператори се соочуваат ( брзото
ширење на мрежите и клиентската база кај која постојано се развива мешавина на видео-способни
уреди со различни протоколи и технологии за репродукција.
Wowza Media Server - от е дизајниран да испорача високи перформанси. 64-битниот Јава
сервер е наменет за мулти-протоколски, мулти-клиентски медиа стриминг. Ефикасно одговора на
зголемената побарувачка за стриминг на содржината и неговата индустриски моќна архитектура е
специјално подесена за ефикасно користење на модерната генерација на повеќејадрени процесори
со повеќе нишки како и мемориските ресурси, исто како и поголема меморија за складирање на
I/O. Ова приспособливост овозможува да се зголеми ефикасноста на инфраструктурата на
серверот.
Сегрегираниот пристап за конвенционално испорачување, испорачува содржина до
клиенти кои имаат различни плеери, но со користење на одвоени енкодери и клиент-специфични
сервери. Овој пристап е скап во однос на капиталните инвестиции потребни за да се обезбедат
специфични енкодери и сервери. Во многу случаи не е можно, но и е прескапо да се одржуваат
посебни инфраструктури, па со тоа и се ограничува изборот на испорака за сопствениците на
содржината/производителите и потрошувачите.
Следнава слика покажува како на мулти-клиентскиот стриминг во живо се приоѓа на
конвенционален сегрегиран начин.
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Слика 11 – Сегрегираните мрежи се скапи за имплементација и тешки за одржување

Wowza Media Systems го претстави софтверското решение на својот моќен стриминг за да
ја зголеми оперативната и финансиската ефикасност. Способноста да испорача H.264 енкодирана
содржина (било во живо или на барање) кон сите клиенти, ја елиминира потребата да се инвестира
во клиент-специфични енкодери и сервери. Ова исто така ги намалува оперативните трошоци
поврзани со напојување и просторот во споредба на сега веќе елиминираната опрема и ја намалува
сложеноста за управување со што се обезбедува унифицирана серверска инфраструктура која им
обезбедува на корисниците најдобро можно доживување при гледањето.
Со Wowza Media Server - от, може да се избере широк спектар на конвенционални
RTSP/RTP, MPEG-TS, и RTMP–базирани енкодери, со што се елиминира потребата од скапи
мулти-форматни енкодери. Способноста на Wowza Transcoder AddOn да внесе стримови со голем
bitrate и да ги трансформира нив директно на серверот во групи на протоци со прилагодлив bitrate
(ABR) го прави ABR стримингот едноставен и ефикасен. Со Wowza Media Server - от, се
намалуваат трошоците за меморија за складирање поради немање потреба од одржување на
содржината на видео на барање (VOD) во клиент-специфични формати. За потребите на видео на
барање - VOD, Wowza Media Server - от обезбедува проток истовремено кон повеќе клиенти со сет
од MP4 фајлови.
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Слика 12 - Приодот на Wowza за било кој тип на екрани штеди на енкодирање, сервери и
меморија

Една од карактеристиките на Wowza Media Server - от е широка палета на додатни
компоненти, како што се:
Wowza Transcoder AddOn
Овој т.н. premium AddOn работи на истиот хардвер како Wowza Media Server, за да ги
транскодира влезните стримови во живо од енкодери, IP камери, IPTV headends, и други извори во
повеќе проточни сетови од H.264, со испорака на прилагодливи битрејтови кон Adobe HDS, Apple
HLS, Microsoft Smooth Streaming, и RTMP клиенти. Wowza Transcoder AddOn исто така
испорачува и неприлагодлив битрејт стриминг над било протокол за пренос подржан од Wowza
Media Server, вклучувајќи ги RTMP, HDS, HLS, RTSP/RTP, MPEG- TS, и т.н. Smooth Streaming.
Исто така т.н. CEA-608 податоци, вградени во стримот во живо може да се пренесат низ
Wowza Transcoder AddOn за испорака на Apple HLS протоци кон iOS-базирани уреди. Ако е
достапен, Wowza Transcoder - от ги користи предностите на Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC, или
NVIDIA CUDA GPU забрзувањето за да се ослободи централната процесна единица (CPU) и да
има повеќе капацитет за излезниот стрим.
Wowza Transcoder AddOn исто така овозможува да се препокријат статичните слики на
врвот на видеото со користење на едноставна XML конфигурација на фајлот, или да се
препокријат статички и динамички слики со користење на Java-базирани API-а. Оваа моќна нова
алатка создава ново искуство за гледачот како брендирани логоа, tickers, поднаслови, и кратки
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реклами. AddOn поддржува H.263 кодирање за видео протоци во живо, овозможувајќи на тој
начин стримови кон уреди кои користат постари видео технологии.

Слика 13 - Wowza DRM AddOn методологија за енкрипција

Wowza DRM AddOn обезбедува интеграција со DRM Key Management Systems, кои
испорачуваат DRM лиценцирани клучеви кон Wowza Media Server за време на енкрипцијата и кон
уредот на корисникот за време на репродукцијата. Оваа интеграција нуди најдобри можни
решенија за Wowza клиентите кои имаат потреба од студиски одобрена безбедност за испорака на
т.н. premium содржина.
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Слика 14 – Преглед на поддржани DRM сервиси

Wowza StreamLock AddOn
Wowza StreamLockTM AddOn овозможува 256-битни Secure Sockets Layer (SSL)
сертификати и во голема мера ја поедноставува имплементацијата на SSL за да ги зачува
традиционалните flash стримови користејќи RTMPS. StreamLock овозможува најдобра безбедност
кога се користи со RTMP, но исто така се користи и за безбеден HTTP стриминг (HTTPS).
Flash и Beyond
Потполно Интерактивен Flash стриминг кој служи за: разговори, снимање, репродукција
Wowza Media Server е потполно интерактивен Flash сервер. Тој комуницира со Adobe Flash
Player – от користејќи RTMP протокол и испорачува прилагодлив (динамичен) bitrate кон
медиумите за проток во живо и на барање. Wowza Media Server - от подржува видео снимање,
видео/аудио/текст разговори, процедури за оддалечени повици, и овозможува комплетно
интерактивни кориснички искуства.
Wowza Media Server имплементира пет варијанти на Real Time Messaging Protocol за Flash
стриминг и тоа: RTMP, RTMPE (кодирани RTMP), RTMPT (тунелирани), RTMPTE (кодирани
RTMPT), и RTMPS (RTMP преку SSL). RTMP е основен протокол и е најефикасен од петте
варијанти.
RTMPT е тунел варијанта на RTMP протоколот поврзан со HTTP така што може да се
користи за тунелирање преку firewall - и кои вршат постојано контрола над пакетите во стримот.
RTMPE и RTMPTE се криптирани варијанти на RTMP и RTMPT протоколите кои ги обезбедуваат
податоците кои се пренесуваат помеѓу Flash Player и Wowza Media Server.
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Adobe HTTP Dynamic Streaming (Adobe Flash Player)
Wowza Media Server може да пренесе прилагодлив bitrate на видео во живо и на барање кон
Flash Player компатабилни уреди (како на пр.Flash Player 10.1) користејќи го Adobe HTTP Dynamic
Streaming (HDS) протоколот. Adobe HDS е протокол за пренос кој користи мали, дискретни HTTP
фајлови или т.н. "chunks" за испорака. Сите медиа - chunking и пакувања потребни за испорака го
користат овој протокол кој се прави во од на Wowza Media Server - от. Кога се пренесува содржина
на видео на барање, тогаш Wowza Media Server – от подржува MP4 фајлови (QuickTime container)
и MP3 фајлови (FLV фајловите не се подржани). Wowza Media Server ги подржува следните видео
и аудио кодеци кога го користи протоколот за пренос и тоа:
За видео: H.264, On2 VP6 (само за пренос во живо), Screen видео и Screen video 2 (само за
пренос во живо), Sorenson Spark (само за пренос во живо).
За аудио: AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1 и v2
MP3 Nellymoser Asao (само за пренос во живо), Speex (само за пренос во живо), Apple HTTP Live
Streaming (iPhone, iPad, iPod touch, QuickTime и т.н.)
Wowza Media Server - от користи прилагодлив битрејт кога се работи за пренос на видео во
живо или на барање кон iPhone, iPad, и iPod touch (iOS верзија 3.0 или понова), QuickTime player
(верзија 10 или понова), Safari browser (верзија 4.0 или понова), и други HLS – компатибилни
уреди како Roku и Amino set-top уредите и некои брендови на паметни TV користејќи го
протоколот Apple HTTP Live Streaming (HLS). Слично на HDS, Apple HLS е исто chunk – базиран
протокол за HTTP пренос.
Сите медиа-chunking и пакувања потребни за испорака на проток кој го користи овој
протокол се врши во реално време на Wowza Media Server - от. IPhone-от, iPad, и iPod touch (iOS
уреди) и Apple TV дигитални медиа еxtender - и ги поддржува следниве формати на медиумите:
За видео:H.264
За аудио: AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), High Efficiency AAC (HE-AAC) v1
Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC-3) и Dolby Digital Plus (Enhanced AC-3 или E-AC-3) MP3
Microsoft Smooth Streaming (Microsoft Silverlight и други)
Wowza Media Server - от може да користи прилагодлив битрејт за пренос на видео во живо
и на барање до Microsoft Silverlight и други Smooth Streaming плеери со користење на Microsoft
Smooth Streaming протоколот. Silverlight, е најпознатиот за корисниците на Smooth Streaming, и е
т.н. крос-прелистувач, односно т.н. меѓуплатформска технологија која постои на многу
компјутерски уреди. Smooth Streaming е chunk - базиран стриминг протокол кој користи HTTP за
испорака. Сите медиа-chunking и пакувања потребни за испорака на протокот кој го користи овој
протокол се врши во од на Wowza Media Server – от, така што нема потреба од специјализирани
сегментирани енкодери или IIS веб сервер. Следниве формати може да се користат кога се врши
пренос кон Smooth Streaming корисниците:
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За видео: H.264
За аудио: AAC, AAC Low Complexity (AAC LC), AAC High Efficiency (HE-AAC) v1 и v2
Dolby Digital 5.1 Surround Sound (AC-3) и Dolby Digital Plus (Enhanced AC-3 или E-AC-3) MP3
MPEG-DASH Streaming (DASH корисници)
Dynamic Adaptive Streaming преку HTTP (DASH), исто така познат и како MPEG-DASH, е
нов прифатен интернационален стандард за прилагодлив стриминг. Wowza Media Server - от 3.6 ги
вклучува претходните верзии на MPEG-DASH технологијата која е основна подршка за пренос на
видео во живо или на барање преку HTTP до одбрани DASH корисници.
MPEG-DASH е сличен на комерцијалните прилагодливи технологии за пренос како што се
Apple HLS, Adobe HDS, и Microsoft Smooth Streaming по тоа што е chunk –базирана технологија за
пренос која користи HTTP за испорака. Сите медиа-chunking и пакувања потребни за испорака на
протокот кои ја користат оваа технологија се вршат во од на Wowza Media Server - от.
MPEG-DASH стандардот (ISO/IEC 23009-1) ги дефинира форматите на контејнерите за ISO
Base Media File Format (ISOBMFF) и MPEG-2 Transport Streams (MPEG-2 TS). MPEG-DASH
подржува мултиплексни и немултиплексни кодирања како и повеќекратна заштита на содржината
(DRM). Common Encryption (CENC) стандардот (ISO/IEC 23001-7) е развиен во спој со MPEGDASH за да овозможи содржината да биде кодирана само еднаш и потоа пренесена до DASH
корисниците кои подржуваат различни лиценцирани системи.
Имплементацијата на MPEG-DASH технологијата кај Wowza Media Server 3.6 не ги
подржува сите карактеристики кои се дефинирани во MPEG-DASH стандардот, па затоа Wowza ќе
продолжи да ги развива MPEG-DASH карактеристиките за пренос во следните изданија на Wowza
Media Server за да се исполнат потребите на индустријата.
Wowza Media Server – от може да пренесува во живо H.264, AAC и MP3 содржина кон
плеерите и уредите кои подржуваат Real Time Streaming Protocol (RTSP), Real-time Transport
Protocol (RTP), и MPEG-2 Transport Stream протокол (MPEG-TS). Ова ги вклучува плеерите и
уредите како што се QuickTime Player, VideoLAN VLC player, IPTV set-top boxes, и 3GPP уредите.
Wowza Media Server подржува RTP и MPEG-2 TS влез и излез преку UDP исто како multicast. Како
додаток, Wowza Media Server – от подржува вметнување на RTSP/RTP (таму каде дел од RTP
протокот оди преку т.н. RTSP TCP врска), која овозможува RTSP/RTP да биде испорачан на
мрежни опкружувања кои не дозволуваат UDP пренос.
Подршка на широка палета на енкодери за пренос во живо (Broad Live Encoder
Support)
Wowza Media Server – от може да прифати влезни протоци од H.264 уредите за кодирање
(енкодери, транскодери, IP камери итн.) кои користат RTSP, RTP, и MPEG-TS протоколи.
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Wowza им овозможува на операторите на мобилни мрежи да кодираат и емитуваат
содржини во живо (аудио и видео) преку новата Wowza GoCoderTM апликација за кодирање за
Apple iPod touch (iOS 4.0 или понова) и iPhone (3GS или понова). Wowza GoCoder - от може да се
употребува за пренос на настани во живо со HD – квалитет користејќи H.264 прилагодлив битрејт
за стриминг. Wowza GoCoder се поврзува со Wowza Media Server – от преку 4G, 3G, и Wi-Fi
системите.
Wowza Media Server - от ги препакува влезните видео/аудио сигнали во формати за пренос
кои се потребни на клиентските уреди. На пример ако Wowza Media Server - от прима H.264 преку
MPEG-TS од кодер за пренос кон iOS уред, серверот прво ќе ги сегментира податоците во .ts
chunks и потоа ќе ги испорача користејќи HLS формат за пренос кон уредот.
Кога се користи Wowza Transcoder AddOn, има уште поголема палета на протоколи за
кодирање кои серверот може да ги обработи. Wowza Transcoder - от може да прифати канали
(стримови) кои содржат видео кодирани формати H.264, MPEG-2, или MPEG-4 со различни аудио
формати за кодирање како што се AAC, MP3, Speex, и G.711. Тој ќе ги трансформира овие канали
во повеќе битрејти на H.263 (v2) или H.264 видео и AAC аудио за испорака на прилагодливи или
неприлагодливи битрејти, преку било кој излезен протокол за транспорт подржан од Wowza Media
Server - от. Покрај тоа, Wowza Media Server - от може да се користи за да ги препрати т.н.
SHOUTcast и Icecast (AAC, AAC+, и MP3) аудио стримови и стримовите од IP камери со што ги
прави овие протоци достапни за слушателите на подржаните плеер технологии.
Подржани формати за видео On-Demand (видео на барање)
Wowza Media Server – от подржува многу формати за видео на барање, вклучувајќи ги FLV
(Flash Video - .flv), MP4 (QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov, .m4a, .m4v, .mp4a, .mp4v, .3gp, и
.3g2), PIFF (.isma и .ismv), и MP3 содржина (.mp3). H.264/AAC содржината во контејнерот на MP4
датотеките може да биде доставена до било која подржана технологија на плеери.

Closed Captioning
Wowza Media Server - от подржува многу т.н. closed captioning формати за пренос на
стримови во живо или на барање. Може да се внесат податоци за насловот кои се вградени во
стримовите во живо и од различни изворни датотеки и да се претворат податоците во соодветен
формат за насловот за пренос на видео во живо или на барање користејќи Apple HTTP Live
Streaming (HLS), Adobe HTTP Dynamic Streaming (HDS), и RTMP протоколи. Оваа карактеристика
им помага на радиодифузерите во да се усогласат со комуникациите во овој век и со актот за
пристап кон видео сигналите од 2010 год., како и со зголемените барања на Европската унија за
обезбедување на наслови за телевизиските програми кои се дистрибутираат преку Интернет.
За стримови во живо, Wowza Media Server - от може да обработи т.н. Closed Caption
информации од типот на Action Message Format (AMF) onTextData настани или CEA-608 податоци
вградени во стримот. Овие внесени наслови може да бидат испорачани во Adobe HDS и RTMP
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стримовите како AMF onTextData настани, во Apple HLS стримовите како CEA-608 наслови, или
во Apple HLS стримовите за Apple iOS уредите (iOS 6 или понови) како Web Video Text Tracks
(WebVTT) поднаслови. Дополнително, CEA-608 податоците за насловот вградени во стримот
може да поминат низ Wowza Transcoder AddOn за испорака на Apple HLS стримовите кон iOS –
базирани уреди. За стримовите на видео на барање, Wowza Media Server може да екстрахира
податоци за насловот од 3GPP Timed Text податоците вградени во MP4 фајловите или да се
употребат фајлови за наслови во разни формати како што се Timed Text Markup Language (.ttml),
SubRip Text (.srt), Scenarist Closed Caption (.scc), и Web Video Text Tracks (.vtt).
Овие вметнати наслови може да бидат испорачани како Adobe HDS и RTMP стримови,
како AMF onTextData настани, во Apple HLS стримовите како CEA-608 придружни наслови, или
во Apple HLS стримовите за Apple iOS уредите (iOS 6 или понови) како WebVTT придружни
поднаслови. Испораката на VOD странични фајлови исто така е подржана.
Снимање на стрим во живо (Live Stream Recording)
Wowza Media Server - от има вградена карактеристика за снимање на стрим во живо (Live
Stream Record), која овозможува инстант снимање на било кој стрим во живо во Flash Video (FLV)
или MP4 (QuickTime container) форматот и автоматски го дели стримот во живо на повеќе фајлови,
базирани на времетраење на видеото, временскиот часовник или големината на фајлот.
Вклучениот веб базиран кориснички интерфејс овозможува основни опции за снимање на
стримови во живо во фајлови за видео на барање. Kорисничкиот интерфејс ( анг. User interface –
UI) може да се користи за да се контролира процесот на снимање локално или од оддалечен
компјутер и да се дефинира почетокот и крајот на снимањето, името на фајлот и локацијата,
форматот на контејнерот, и други детали. Снимање може да се врши од било кои компатибилни
видео уреди, вклучувајќи веб камери кодирани преку Flash плеери, енкодери, IP камери, или
протоци кои потекнуваат од Wowza Transcoder AddOn. Снимањето во живо е делумно корисно
кога се нудат сервиси за видео пораки, како што е видео мејлот, моменталниот видео feedback на
Web 2.0 веб страните, или за апликации како што се набљудување, тренинг или едукација за кои
има потреба од архивирање на содржината која подоцна треба да се репродуцира.
Wowza nDVR AddOn овозможува функционалност за специјални снимања кои дозволуваат
временско поместување на репродукцијата на стримовите во живо на HDS, HLS, и Smooth
Streaming – компатибилни уреди. Стримот во живо се снима во бараниот формат, истовремено
овозможувајќи им на корисниците да пуштаат или да паузираат стрим во живо, враќајќи се на
претходно снимената точка, или пак да се продолжи со гледање на моменталната точка во живо.
Богат сет на API-јата е на располагање за да се изградат сопствени апликации, како што е catch-up
TV за да се овозможи поголемо ангажирање на гледачот во креирање на сопствено искуство.
Иновативна Функционалност
Единствено Wowza Media Server - от овозможува симултан стриминг на H.264/AAC
содржината кон било кој екран. Со Wowza Media Server, нема потреба да се користат т.н. client32
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specific кодери и сервери, или т.н. pre-process фајлови за користење од страна на специфични
клиенти. Работи со широк спектар на конвенционални RTMP, RTSP/RTP, или MPEG-TS H.264
кодери за пренос во видео живо или пренос на видео на барање, со стандардни формати на
датотеките на фајловите.
Со Wowza Transcoder AddOn, содржината на изворот во живо не мора да е H.264. MPEG-2
и MPEG-4 (и H.264). Содржината ќе биде транскодирана во од во повеќекратни битрејти за да се
постигне одличен прилагодлив битрејт за H.264 пренос. Со Wowza Media Server – от навистина
може да се пренесе H.264 содржината било каде.

SHOUTcast Re-streaming
Благодарение на можноста на Wowza Media Server - от за т.н. Shoutcast/Icecast повторен
стриминг, доставата на најдобриот AAC/MP3 аудио до најголемата публика на интернет никогаш
не било поедноставно. Оваа можност ја поедноставува испораката на аудио сигналот без потреба
да се инсталираат SHOUTcast специфични плеери на секоја клиент машина и уред.

Слика 15 - SHOUTcast/Icecast рестримање на соджина
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Безбедност при стриминг
Една од предностите кои ги имаат медиумите за стриминг над прогресивното симнување
(progressive download) е заштита и безбедноста на содржината. Сепак, стримингот на содржините
не секогаш обезбедува доволна безбедност против упади во содржината, неовластено
пренасочување, и неовластено снимање на стримот. Wowza Media Server - от обезбедува неколку
нивоа на заштита за да помогне во чувањето на содржините од овие закани. Карактеристиките на
MediaSecurity
како што се SecureToken предизвик/одговор, RTMP авторизација, RTSP
авторизација, StreamNameAlias, и безбеден пренос (RTMPE, RTMPTE, и RTMPS) кои се формално
достапни на Wowza MediaSecurity AddOn, сега се вградени во Wowza Media Server - от за да се
обезбеди посигурен стриминг кога доставување на содржината е со користење на Apple HLS,
Adobe HDS, Microsoft Smooth Streaming, и MPEG-DASH протокот. За Flash, Wowza Media Server от нуди енкрипција на линкови (RTMPS, RTMPE, RTMPTE) и слободни додатоци AddOns за
имплементација на други безбедносни мерки, како што е заштита на URL содржината и
верификација на доменот. Како додаток, Wowza's SecureToken методологијата овозможува строга
заштита на содржината наспроти заканите од измама од разни пресретнувачи.
Wowza Media Server вклучува API – ја кои овозможуваат неколку шеми за енкрипција на
стримови од типот на Apple HLS во живо или на барање, вклучувајќи ја основната AES-128
енкрипција (т.н. chunk-ниво на енкрипција подржана од iOS и OS X плеерите), SAMPLE-AES
(sample-level енкрипција за верзијата 5 од Apple HLS протоколот за пренос), ENVELOPEPLAYREADY (подржана од BuyDRM технологијата на плеери со Microsoft PlayReady DRM), и
CHUNK-PLAYREADY (подржана од INSIDE Secure технологијата на плеери со Microsoft
PlayReady DRM).
Со API исто така се предвидува и овозможува декрипција на т.н. PlayReady средства. Ова
овозможува нови сценарија, како што е флексибилната испорака во т.н. затворени мрежи. На
пример, може да се транспортираат HD датотеки до локации, како хотел, авион, или брод, а потоа
да се декриптираат, транскодираат во повеќе прилагодливи формати на битрејт за пренос за да се
рекриптираат и потоа да се достават до корисниците.
Како додаток, како што е веќе напоменато, Wowza DRM AddOn може да се интегрира со
DRM Key Management Systems од компаниите како BuyDRM, EZDRM, и Verimatrix, за да се
овозможи DRM построга заштита на содржината градена на Microsoft PlayReady и Verimatrix
VCAS технологиите. Отстранувајќи ја потребата од API-level DRM интеграција, Wowza DRM
AddOn може да ја поедностави енкрипцијата во од преку ротација на клучеви за пренос на
содржина во живо и содржина на пренос на барање за стандардни PlayReady и Verimatrix
ViewRight корисниците.
Повеќе информации за различните начини на кои се заштитува медиумот за пренос кога се
користи Wowza Media Server, може да се најде на сајтот www.wowza.com/forums/content.php115Media-security-overview.
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Идни проширувања
Една од карактеристиките на Wowza Media Server – от е што има сопствен флексибилен
API, кој може да се користи за да се прошири функционалноста на серверот со други модули или
да се интегрира серверот со позадински и други системи за билинг, анализа на т.н. log фајлови,
содржината и управување или дури и да се интегрира Wowza Media Server – от со т.н. SIP
повикувачки системи и IP PBX. Ова може да се прави директно преку Java, Simple Object Access
Protocol (SOAP), далечински процедури за повик (анг. remote procedure calls RPC), или Java Native
Interface (JNI).
Можност за вградување
Со својата компактност Wowza Media Server – от може да се имплементира надвор од
центарот за податоци со вградување со друг софтвер на различен хардвер вклучувајќи мрежни
уреди, видео конференциски системи, системи за безбедност, платформи за испорака, дури и
потрошувачки уреди.
Економски исплатлива приспособливост
Економски исплатливата приспособливост на серверска инфраструктура за пренос во живо
и на барање е еден од најважните предизвици кој се појавува со зголемување на барањата за
пренос на содржини. Wowza Media Server - от ефикасно го решава овој предизвик со т.н. мултидимензионална приспособливост:
Благодарение на своите потполно 64-битни можности, Wowza Media Server – от ефикасно
управува со централната процесна единица, меморијата и влезно излезните ресурси на дискот, за
да се добие што поголем пренос на излезот од расположивиот хардвер.
Wowza Media Server - от исто така, нуди можности за зголемување на капацитетот за
пренос содржините на видеа во живо или на барање низ повеќе сервери, со можност за практично
неограничен број на истовремени стримови.
Ефикасно балансирање на оптоварувањето (Efficient Load Balancing)
Wowza Media Server - от интелигентно управува со сообраќајот низ повеќе сервер кластери
за да се овозможи стримовите да се дистрибуираат подеднакво низ серверите, без притоа да се
загуши инфраструктурата. Додатно ефикасноста може да се оптимизира со т.н. GeoIP модули за да
се создаде т.н. CDN-style пренасочување на барањата за стрим до најблискиот сервер, базирано на
географската локација на корисниците.
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Приспособливост на видео на барање (Video on Demand Scalability)
Со Wowza Media Server - от, може лесно може да приспособат повеќе сервери за испорака
на видео на барање. Користејќи го бесплатниот Wowza MediaCache AddOn, секој краен сервер
ефикасно ја кешира содржината од централизираниот NAS/АСО склад на локален диск за брза
репродукција. Wowza MediaCache AddOn ги елиминира тесните грла поврзани со испорака на
сервер базирано видео на барање и дава можност да се одлучи колку долго да се задржи
содржината во кешот и кога да се избрише.
Приспособливост на видео во живо (Live Streaming Scalability)
Wowza Media Server – от вклучува т.н. Live Stream Repeater (origin/edge) функционалност
која овозможува отсликување на стримот во живо до повеќето крајни сервери (т.н. multiple edge
servers) за испорака на стримови до практично неограничен аудиториум. Како дополнителна
флексибилност, било кој Wowza Media Server јазол може да биде конфигуриран да дејствува како
Live Stream Repeater (origin) или edge server, или и двата, што максимално се искористуваат
купените лиценци.
Подршка за други OS платформи
Wowza Media Server - от може да се постави на било која платформа која подржува Java
Runtime Environment (JRE). За најдобри перформанси се препорачува 64-битен оперативен систем
и соодветен 64-битен Java runtime.
За да се поедностави поставувањето, пакетите кои се достапни за симнување на
инсталацијата на Wowza Media Server се следните:
Windows, Mac OS X, Linux RPM (Red Hat Package Manager), Linux DEB (Debian Package Manager),
Linux/Solaris (Straight install користејќи ги т.н. tar команди), На Windows и Mac OS X платформите
Media Server – ор се инсталира користејќи го т.н. installer. На Linux , Solaris , и други Unix –
базирани платформи, софтверот се инсталира користејќи го само екстрахирачкиот бинарен
инсталер (анг. self-extracting binary installer). Секој installer ги вклучува server и premium AddOn
софтверите. Wowza Transcoder AddOn работи единствено на 64-битната верзија на Windows или
Linux оперативен систем.
Flexible Administration и Management Wowza Media Server – от овозможуваат стандардни
механизми кои одговараат на постоечките инфраструктури за менаџирање и администрирање. За
логирање на настаните се користат можностите на Java-based Apache log4j. Вообичаено серверот е
конфигуриран така да ги логира базичните информации на конзолниот прозорец, а подеталните
информации во формат познат како W3C Extended Common Log Format (ECLF) во log фајловите.
Wowza Media Server - от може да биде менаџиран и мониториран преку Java Management
Extensions (JMX) интерфејсот. JMX е стандардно базирана технологија за изложување на
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компонентите на Java апликациите преку унифициран интерфејс. Овој интерфејс потоа може да се
користи од страна на софтвер со отворен код и комерцијални алатки за мониторинг, како што се
HP OpenView, OpenNMS, Jconsole, и VisualVM. За едноставно администрирање може да се
користи JConsole, достапна со повеќето Java SDKs, за да се мониторираат и контролираат
локалните и одалечените сервери. Административната конзола прикажува широк спектар на
податоци, кои даваат детален поглед на перформансите на серверот; статусот на апликации,
врските, и виртуелни хостови; пропусен опсег за користење, и многу повеќе.

Слика 16 - Java Management Extensions (JMX) интерфејс

Податоците може да се видат како слика или да се прибираат со текот на времето, за подоцна
да се анализираат, со што се зголемува ефикасноста на работењето. Оваа информација се користи
за потребите на различна деловна интелигенција како што се исплата, утврдување на
однесувањето на гледачот, или да се види како предностите на специфични медиуми се
извршуваат. Wowza Media Server - от дава целосна видливост преку обезбедување на сесијски
логови за сите поддржани типови на клиенти.
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Централизирана Конфигурација за менаџмент
Да се поедностави поставувањето и работата на повеќе серверски околини од централна
локација, Wowza нуди т.н. Centralized Configuration Utility AddOn, достапна на сајтот
www.wowza.com / аddons.
AddOn вклучува примери со сета функционалност потребна за распоредување. Овие примери
можат лесно да се прошират за да одговараат на одредени специфични средини.
Wowza IDE – Бесплатна околина за развој
За да се поедностават и насочат барањата за проширување, конфигурирање, и управување со
Wowza Media Server - от, Wowza го нуди т.н. Wowza Integrated Development Environment (Wowza
IDE), алатка која е бесплатна, а базирана на популарната апликација EclipseTM. Wowza IDE
овозможува богата околина која ги поедноставува барањата за развој на Java. Со тоа се
овозможува лесно да се создаде, дебагира, и валидира серверскиот код пред да се постави. Покрај
тоа, Wowza IDE вклучува т.н. Јава менаџмент екстензија (анг. Java Management Extensions JMX)
перспектива за управување и следење на Wowza Media Server - от. Wowza IDE е достапен за
Windows и Mac OS X платформите.
Перформанси на Серверот
Перформансите на Wowza Media Server – от зависат од изборот на хардверот и апликациите
кои треба да се изведуваат. На пример, на било која дадена хардверска конфигурација,
капацитетот на поврзување на апликациите за видео разговор во живо или на барање ќе биде
повисок од капацитетот на поврзување на апликациите за видео на барање, бидејќи дискот I / O не
е фактор како во претходните примери.
На стандардни сервери со dual quad-core процесори и повеќекратни NIC –а, преносни
перформанси до 5 Gbps може да се постигнат ако серверот е соодветно подесен. Wowza Media
Server – от покажува способност да испорача до 10 Gbps на проток за пренос во живо или на
барање на повеќенаменските компјутери со повеќе централни процесни едници (CPU) кои се фино
подесени на кернел ниво.
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3. Видео Компресија
Кога видео сигналите се пренесуваат преку IP мрежа, тие најчесто се компресирани.
Компресија значи намалување на бројот на битови кои се потребни за да се претстави една слика.
Изборот на методот на компресија може понекогаш да значи разлика помеѓу успешен или
неуспешен проект за пренос на видео преку мрежа.
Дигиталната телевизија и HDTV достава до домовите ќе биде невозможна без компресија, од
причина што повеќе содржини треба да се спакуваат и да се испорачаат до потрошувачите.
Дигиталните фото апарати користат компресија на податоци за да се соберат повеќе слики во
фиксен капацитет на меморијата. MP3 плеерите и Apple iPods користат компресија за да се сместат
што повеќе песни од аудио CD. Компресијата овозможува 2-часовен филм да се вклопи во 4-инчен
DVD на место на 812 - метри долга (248-к) VHS касета. Сателитската телевизија користи
компресија за да овозможи стотици видео канали да бидат економично дистрибуирани до
гледачите. Разбирање на видео и аудио компресијата е од суштинско значење за разбирање и
користење на современи системи за видео пренос, вклучувајќи го и преносот на видео преку IP
мрежи.
Технологијата за компресија е континуирана област на истражувањето. Како се развиваат
подобри механизми, така повеќе информации може да се пренесуваат со се помалку и помалку
бита. Како моќта на процесирање се зголемува, овие техники може да се спроведат и на побрзи, но
и на поевтини процесори. Така компресијата постојано се користи во се повеќе и повеќе
апликации.
Информациите се носат во модулот за компресија. Излезот од модулот за компресија е фајл
или податочен тек (data stream), кој содржи помалку битови од влезниот фајл или проток. Овој
излез може да се чува или да се пренесува преку мрежа. Пред да може податоците од фајлот да се
користат, тие мора да се вратат во оригиналната големина, преку модулот за декомпресија.
Модулот за компресија често се нарекува енкодер, а модулот за декомпресија обично се
нарекува декодер.
Во суштина реалните сигнали имаат голема количина на идентични податоци и неискористена
ширина на пропусниот опсег. Тоа наједноставно се гледа кај аудио сигналите кои произлегуваат
од нормален разговор меѓу двајца учесници. Ако двете страни зборуваат рамноправно, тогаш
сигналот за секој учесник во разговорот е значаен само половина од времето. Слично на тоа, кај
видео сликата, често пати голем дел од сликата е идентичен со сликата веднаш пред или веднаш
по неа, или и двете. Како што ќе видиме, модулот за компресија може да го користи овој вишок во
голема мера за да се намали количината на податоци кои треба да се чуваат или пренесуваат низ
мрежата.
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3.1.

Техники за компресија

Техниките за компресија може да бидат поделени на две широки категории:
Lossy компресија и lossless компресија. Lossless компресијата се користи кога е важно да се зачува
секој бит од оригиналниот материјал. Lossy компресијата се користи кога е важно да се задржи
значењето на сигналот, но не и секој бит. Повеќето најчесто користени системи за видео и аудио
компресија се од типот Lossy.
Кај Lossless компресијата не се отстранува никаква информација од изворот на податоци.
Ова е важно за некои апликации, како што е компресирање на компјутерски програм за да може
полесно да се преземе. Овде дури и еден бит од оригиналот да е загубен, програмот веројатно нема
да функционира.
Lossless модулот за компресија е дизајниран така да го отстранува технолошкиот вишок во
изворниот сигнал, но тоа го прави на таков начин што модулот за декомпресија може целосно да
го регенерира оригиналниот сигнал.
Најголем недостаток на lossless компресија е што не е гарантирано дека ќе се произведе
излез што е значително помал отколку влезот.
Всушност, сосема е можно да се земе фајл и со употреба на модулот за lossless компресија
да се заврши со заштеда на само мал процент од оригиналната големина на фајлот. Ова не е по
вина на модулот за компресија, тоа едноставно значи дека изворниот фајл има многу малку
идентични податоци кои можеле да бидат отстранети.
Lossy компресијата, од друга страна, е дизајнирана така да трајно ги отстранува помалку
важните информации. Перцептуално кодирање значи искористување на ограничувањата на
човековите сетила, т.е. да се направи перцепција за некоја слика или звук кои се слични (или
идентични). На пример, кај човековиот слух, силен звук на одредена октава може да ги сокрие
(или "маскира") потивките звуци од блиски октави. Човековите очи се поспособни да ги воочи
разликите во осветленоста отколку во бојата; ова е една од неколкуте перцептивни аспекти кои се
експлоатираат во модерните системи за видео компресија.
За видео и аудио компресијата, нормално е да се користи lossy компресијата со
перцептуално кодирање. Како фајлот станува се повеќе компресиран, износот на нарушување се
зголемува, и се повеќе и повеќе ситни детали од оригиналот се губат, но ова често се смета за
прифатливо. Сликата 18 покажува резултат на прекумерна компресија, кој вклучува загуба на
детали и губење на пофини градации во исправноста на сликата.
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Слика 17 - Оригинална слика

Слика 18 - Слика со прекумерна компресија

Придобивки: Компресираниот фајл зазема помалку простор на диск или други медиуми
отколку некомпресиран фајл. Ова им овозможува на корисниците да сместат повеќе информации
во даден простор или да користат помалку простор за даден фајл.
Компресираниот стрим повеќе може да се вклопи во даден пропусен опсег отколку кога е
некомпресиран. Ова особено важи за мрежи, кои имаат фиксна горна граница на пропусниот
опсег. На пример, сателитските транспондери обично не може да надминат фиксен износ на
пропусниот опсег. Како напредува технологијата за компресија, се повеќе и повеќе сигнали можат
да се "протнат" низ истиот пропусен опсег.
Ова е особено важно поради фактот што повеќе корисници може истовремено да испратат
повеќе компресирани потоци одколку некомпресирани потоци, што е од особено значење за
серверите кои се користат за т.н. побарувачка на видео услуги (video on demand) од страна на
корисниците.
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Недостатоци
Бидејќи повеќето модули за компресија на видео и аудио сигнали се од типот lossy,
севкупниот квалитет на компресираните сигнали ќе биде послаб од оригиналните некомпресирани
сигнали.
Компресијата може да внесе закаснување (delay) кај видео или аудио сигналот, како во
фазата на компресија, така и во фазата на декомпресија.
Видео компресијата бара многу пресметки да се направат на влезниот дигитален видео сигнал.
Ако овие пресметки треба да се направат во реално време, доаѓа до оптоварување на процесорот за
компресија.

3.2.

MPEG Видео Компресија

Moving Pictures Experts Group ги развиваат некои од најчесто користените системи за
компресија на видео и им дале на овие стандарди заеднички имиња: MPEG-1, MPEG-2, и MPEG-4.
MPEG стандардите овозможија голем број на напредни видео услуги.
На пример, MPEG-базирани ДВД-а се прв избор за гледање холивудски филмови во домашни
услови. Дигиталната телевизија, дигиталната сателитска телевизија, и дигитална кабелска
телевизија се базираат на стандардите за MPEG видео компресија. Телевизијата со висока
дефиниција (HD), вклучувајќи ги и Blu-ray дисковите, исто така, користат MPEG технологија.
Исто така, голем дел од содржината на проточните медиуми на Интернет е компресирана со
користење на MPEG или тесно поврзани технологии.
За подобро да се разбере процесот на компресија на видео ќе се постават неколку термини:
Pixel е еден елемент на сликата во дигиталната видео слика, тоа е основен елемент за сите
форми на дигитална обработка на слики, вклучувајќи ги и фотографиите и видеото.
Luma е дел видео сигналот, кој ја претставува осветленоста на секој пиксел. Максимална лума
се користи за сите-бели пиксели, и минимална лума за црните (или исклучените) пиксели.
Chroma е дел од видео сигналот кој ја претставува бојата на секој пиксел. Боите се наменети
да го покријат целиот спектар на човечкиот визуелен систем, од црвена преку зелена и сина, во
било која комбинација. Овој сигнал работи во спрега со сигналот Лума, бидејќи ниту еден сам по
себе не е доволен да произведе една нормална слика во боја со максимална резолуција.
Скенирање е процес користи во видео сигналот за снимање, чување, транспорт, и
прикажување на вредностите на Лума и Chroma за секој пиксел. Скенирањето ги става
информациите за секој пиксел по одреден редослед, така што видео опремата може да ги одреди
информациите што му припаѓа на секој пиксел.
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Форматот кој се користи во производството на дигитално видео со стандардна резолуција SDI
се среќава под различни имиња, како што се SDI, SMPTE 259 М, 270 Mbit, CCIR 601, ITU-R
BT.601, а понекогаш и D1.
SDI е видео формат, каде сигналот се пренесува во три податочни стрима (stream),
луминисцентноста на сигналот (Y) и два сигнали за разлика на боја (наречени CB и CR).
SDI податочниот проток е создаден со земање примероци на сигналот лума по стапка од 13,5
милиони пати во секунда, и секој сигнал со различна боја на половина од таа стапка. На овие
стапки, за секои четири лума примероци, постојат два CR примероци и два CB примероци, од каде
произлегува името на овој модел 4:2:2.
Форматот наречен SMPTE 292M, или HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) кој
работи на 1485 Mbps, што е повеќе од 5 пати од односот на SDI сигналот. Слично на SDI, HD-SDI
употребува 10-bit - но земање примероци во однос 4:2:2.
MPEG ги групира пикселите на секоја влезна слика во цела серија на блокови, наречени
макроблокови. Секој макроблок во MPEG форматот е 16 пиксели широк и 16 пиксели висок
(вкупно 256 елементи на сликата) (3), како што е прикажано на слика 19. Во внатрешноста на секој
макроблок постојат 4 Luma блокови (секој од нив со по 8 - 8 пиксели) и два или четири Chroma
блокови.
Кај 4:2:0 системите, по два Chroma блокови се користат во секој макроблок:
Еден за разликата во боја на сигналот за црвена боја (CR) и еден за разликата во боја на
сигналот за плава боја (CB). Секој Chroma блок има 64 елементи, при што секој елемент поседува
информации за бојата на четирите оригинални пиксели.
Кај 4:2:2 системите, четири Chroma блокови се користат во секој макроблок:

Слика 19 - Макроблок на MPEG форматот

I, P, B Фрејмови и Групи од слики (GOP)

43

ОКОЛИНА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА HLS БАЗИРАН СТРИМИНГ СЕРВЕР

Корисниците на MPEG системот се среќаваат со различни видови фрејмови, вклучувајќи
ги “I frames”, “P frames,” и “B frames, како и со терминот GOP (група на слики). Овие термини го
опишуваат начинот на кој сликата е структурирана во MPEG стримот или фајлот. Како повеќето
уреди за компресија поддржуваат различни видови фрејмови, важно е за MPEG корисниците да
разберат што овие термини претставуваат и како употребата на различни видови фрејмови влијае
на целокупната ефикасност на системот.
За да се разбере зошто MPEG користи различни фрејмови, добро е да се погледне
количината на податоци кои се потребни за да се претстави секој тип на фрејм. Кај видео слика со
нормална сложеност, P фрејмот зема два до четири пати помалку податоци отколку I фрејмот на
истата слика.
B фрејмот зема уште помалку податоци отколку P фрејмот, со понатамошно намалување
од фактор 2-5. Сликата 4-5 ја покажува релативната количини на податоци за секој тип на фрејм во
типична MPEG-2 група на слики GOP.

Слика 20 - MPEG-2 група на слики

Слика 21 - Количина на информации содржани во I.P.B фрејмови

44

ОКОЛИНА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА HLS БАЗИРАН СТРИМИНГ СЕРВЕР

I фрејм е фрејм кој е компресиран исклучиво врз основа на информациите содржани во
фрејмот, нема упатување на било кој од другите видео фрејмови пред или после него. Буквата "I"
подразбира "интра" кодирање.
P фрејмот е фрејм кој е компресиран со користење на податоците содржани во самиот
фрејм и податоците од најблискиот преходен I или P фрејм. Буквата "P" подразбира
"предвидување".
B фрејмот е фрејм кој е компресиран со користење на податоци од најблиските претходни
и следни I или P фрејмови. Кај MPEG-2 B фрејмот не може да се предвиди од друг B фрејм; во
MPEG-4 постојат неколку видови на B фрејма, кои имаат различни особини за предвидување.
Буквата "B" означува "двонасочност", што значи дека податоците во фрејмот може да зависат од
фрејмовите кои се јавуваат пред и по него во видео секвенцата.
Група на слики, или GOP, е серија од фрејмови составена од едeн I фрејм и ниеден или
повеќе P и B фрејма. GOP секогаш започнува со I фрејмот, а завршува со последниот фрејм пред
следниот последователен I фрејм. Сите фрејмови во GOP зависат (директно или индиректно) од
податоците во почетниот I фрејм.
Отворена GOP и затворена GOP се термини кои се однесуваат на односите меѓу две групи
на слики односно на односите помеѓу два GOP-а.
Затворената GOP е автономна, што значи дека ниеден од фрејмовите на GOP не се
однесуваат на или се базирани на било кој од фрејмовите надвор од GOP –от. Отворената GOP ги
користи податоците од I фрејмот од следниот GOP за пресметување на некои од B фрејмовите во
GOP-от.
Должина на селекција на GOP
Изборот на соодветна должина на GOP може да има големо влијание на видео мрежата.
Ако GOP е премногу краток, тогаш енкодираниот проток ќе заземе прекумерен пропусен опсег
поради зголемениот број на I фрејмови, или пак видео квалитетот ќе се намали, бидејќи I
фрејмовите се помалку ефикасни во кодирањето на информации отколку P или B фрејмовите. Ако
GOP е премногу долг, тогаш со видео протокот е тешко да се манипулира и е помалку толерантен
на грешки во преносот. Повеќето MPEG енкодери им овозможуваат на корисниците да изберат
GOP која сакаат да ја користат.
Изборот на должина на GOP, исто така, има големо влијание на времето потребно за
промена на канал во IPTV и други компресирани видео системи. Кога на декодерот во IPTV set-top
box приемникот, сателитскиот приемник, или уредот за интернет видео му е претставен нов видео
стрим, тој мора да чека на I фрејмот за да биде испорачан, бидејќи I фрејмовите се единствени
фрејмови кои може да се декодираат без претходно знаење и познавање на видео сигналот. Двата P
и B фрејма зависат од податоците од предходните фрејма кои се чуваат во локалната меморија; и
како овие податоци не се присутни по промената на каналот, ниту P ниту B фрејмовите може да се
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користат за декодирање на видео протокот. Значи, кратките GOP помагаат да се скрати времето за
промена на канали со намалување на износот на времето што на декодерот му е потребно да го
чека за да добие I фрејм.
GOP е краток кога има мал број на фрејмови помеѓу последователни I фрејма во MPEG
протокот. Во најкус можен GOP, протокот е составен целосно од I фрејмови, и така GOP е еден
фрејм. Кај долгиот GOP, повеќе фрејма постојат помеѓу последователни I фрејмови. Нема строги
ограничувања во некои MPEG профили за максимална должина на GOP, но одредени апликации
имаат граници. На пример, ДВД стандардите го ограничуваат GOP на должина до 15 фрејма.
За жал, не постои единствен одговор, која должина на GOP е најдобра; изборот зависи од
примената на корисникот.
Табелата ги истакнува овие разлики.
Долг GOP

Краток GOP

I фрејмовите завземаат поголем простор при енкодирање за разлика од P и B
фрејмовите
За мрежа со фиксен пропусен опсег, повеќе видео стримови може да се
пренесат кога секој екодер користи долг GOP.
Кога видео секвенцата има нагли промени во сцените (акциски филмови)
кратка GOP структура може да произведе подобра слика
Краток GOP овозможува побрзо менување на каналите, бидејќи декодерот
може побрзо да добие I фрејм за да започне декодирањето за новиот канал
Со краток GOP, I фрејмовите се почести, со тоа било кои акумулирани грешки
во енкодирањето се отстрануваат побрзо.
Со кратки GOP се овозможува попрецизна обработка на видеата, бидејќи I
фрејмовите се почести.
Со изворни видео сигнали со висок шум, грешки во предвидеување при
енкодирање се случуваат почесто и се акумулираат. Кратките GOP се
поотпорни на акумулирање на грешки, бидејќи помалку фрејмови зависат од
предвидување при енкодирање

B фрејмот може да се предвиди или од I фрејмовите или од P фрејмовите, во согласност со
MPEG-2 стандардот. Затоа, секој низа на видео фрејмови мора да вклучува и некои I или P
фрејмови.

3.2.1.

H264 комресија

MPEG-4 е понов производ на стандардите процеси, првата верзија е формално одобрена во
2000 година. Негови многу важни надградби се познати како H.264, MPEG-4 Part 10, и MPEG-4
AVC, (сите синоними) кои станаа стандарди објавени во 2003 година.
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MPEG-4 и H.264 ги користат предностите на зголемување на процесорската моќ кои станаа
достапни од индустријата во текот на изминатата деценија. Тие бараат значително повеќе
пресметки да бидат направени во енкодерот и во декодерот.
Овие иновации овозможуваат намалување од 50 отсто на пропусниот опсег во споредба со
MPEG-2 за еднакво квалитетно видео и овозможија трансфери на нови апликации како што се HD
видео преку интернет, Blu-ray дисковите и IPTV мрежите.
Ефикасноста на компресијата на MPEG-4 се постигнува преку воведување на нови видео
објекти.
Овие објекти можат да бидат создадени од страна на енкодерот од природни извори, како
што се видео камери и аудио микрофони, кои прифаќаат сигнали од природната околина, или
може да бидат креирани како сосема нови објекти создадени од синтетички извори кои се
генерирани преку компјутерска графика или слични средства. Декодерот тогаш мора да состави
слика од повеќе типови на извори за да формира композитна слика која ги комбинира елементите
од двата природни и синтетички извори.

Слика 22 - Композитна слика од природни и синтетички извори

H.264 е најшироко користен кодек, со значаен продор во оптичките дискови, преносот, и
видео стримингот. (5)
Кодек базиран на стандарди, H.264 е имплементиран од страна на повеќе производители, и
секоја верзија обезбедува различни нивоа на квалитет и можности за конфигурација. Најшироко
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користени H.264 кодеци денес го вклучуваат Apple кодекот, кој се користи во Apple Compressor и
QuickTime Pro, MainConcept кодекот кои се лиценцирани од страна на Adobe, Microsoft, Rhozet,
Sorenson Media и Telestream за енкодирање на нивните производи.
H.264 е еден од трите кодеци достапни за енкодирање содржина за Blu-ray дисковите и е
распространет во видео-конференциските производи, а наоѓа широка примена во телевизиско
емитување, вклучувајќи го сателитскиот и кабелскиот пренос. H.264 за прв пат беше адаптиран од
страна на Apple со QuickTime 7 во 2005 година, и H.264 репродукција во iPod, исто така таа
година. Во 2007 година, Adobe приклучи H.264 поддршка во Flash, со најава од Microsoft за
подршка на H.264 во Silverlight во 2008 година.
H.264 е моментално поддржан од страна на сите нови Android уреди, во Windows Phone 7,
во повеќето нови BlackBerry паметни телефони.
Во однос на поддршката на пребарувачот, H.264 репродукцијата во моментов е
приклучена на Apple Safari прелистувачот и Microsoft Internet Explorer верзија 9 преку HTML5
ознаката, како и Google Chrome верзиите преку (најмалку) 11.0.696.16 бета верзијата. Сепак, на 11
јануари 2011 година, Google објави дека тие ќе ја отстранат подршката на H.264 од Гугл Хром во
"следните неколку месеци." Ниту Mozilla ниту Opera ја имаат вградено H.264 репродукцијата во
нивните прелистувачите, повикувајќи се на одредени трошоци и ограничувања на користење на
овој формат.
Сепак, Microsoft има издадено повеќе plug-инзи што овозможи H.264 репродукција во
рамките на Firefox и Chrome употребувајќи го HTML5 видео тагот, иако според Microsoft, овие
H.264 plug-инзи работат само на Windows 7 платформата.
Кај верзијата 10.1, Flash Player - от овозможува GPU-забрзување на H.264 репродукцијата
во рамките на Flash на двете платформи Windows и Macintosh и верзијата 5 на прелистувачот
Safari исто така ја забрзува H.264 репродукција на двете платформи. Кај верзијата 3, Silverlight,
исто така е овозможено GPU-забрзување на H.264 видеото на двете платформи, и Internet Explorer
9, кој исто така вклучува GPU-забрзување.
Што се однесува до содржината, и двете YouTube и Vimeo почнаа со поддршка на H.264
преку HTML5 тагот во почетокот на 2010 година. До крајот на 2010 година, повеќето мрежи,
вклучувајќи CBS, CNN, PBS, TNT, ABC и BBC ги енкодираа некои од видеата дистрибуирани
преку Интернет со користење H.264. Речиси сите видеа произведени за iTunes исто така се
кодирани во H.264 форматот.
MPEG4 Part 10, исто така познат како MPEG-4 AVC или H.264, е моќен сет на техники за
компресија за природни слики. Поефикасната компресија (односно, помал bit rate на енкодирање
за исто ниво на квалитет) резултира со голем број на нови техники, вклучувајќи:
Повеќе референтни фрејма за секој компресиран фрејм им овозможуваат на различни
макроблокови да бидат енкодирани врз основа на разликите од различни извори на слики. Ова
може да биде корисно кога објектот на преден план крие, а подоцна открива дел од позадината
која ја енкодирал во претходниот фрејм.
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За поефикасно кодирање на големи области кои се повторуваат, битно е просторното
предвидување на макроблоковите базирано на соседните блокови.
Филтерот за деблокирање помага да се отстранат острите рабови, кои понекогаш се
појавуваат на границите помеѓу соседните макроблокови, со замаглување на овие остри преоди, па
на тој начин може да се добие попријатна слика со помал bit rate.
Тежинското предвидување овозможува коефициент на градација да се примени на голем
број на макроблокови, што значително го поедноставува процесот на кодирање за сцени кои
вклучуваат широко распространета промена на осветленоста, како што е тежнеењето кон темно
(fade to black).
Поддршка за логаритамски (наместо само линеарни) чекори за квантизацијата, за да се
поедностави управувањето во енкодерот со битратата за сцени со широк опсег на светлина.
Подобрени се техниките за аритметичка компресија, како што се CAVLC (context-adaptive
variable-length coding) и CABAC (context-adaptive binary arithmetic coding). И двете овие техники
бараат значително повеќе напори за пресметки, отколку едноставните техники за кодирање, но и
кај двете техники резултатот е значително покомпресиран бит стрим.
Бидејќи не е изводливо да се примени секоја карактеристика за секоја апликација,
различни профили се дефинираат за H.264, кои служат за различни апликации. При тоа се
разликуваат неколку профили:
Основен профил: Најмало можно оптоварување при обработката; не се употребуваат B
фрејмови (наречени slices во H.264) и не се употребува CABAC кодирање.
Погодни за употреба во т.н. прогресивно-скенирање на видеоконференциски и мобилни TV
апликации.
Главен профил: Наменет за основен кориснички и преносен профил. Ги додава B
фрејмовите и CABAC кодирањето на основниот профил, па затоа бара повеќе процесорска моќ и
меморија за енкодирање и декодирање.
Проширен профил: Наменет за стриминг апликации, има дополнителни функции за
поддршка на повратот на изгубени податоци и е наменет да го поедностави префрлањето на
протокот. Додава SI и SP нивоа на главниот профил; со ова се подобраат перформансите при
префрлување помеѓу протоците со низок bit – rate, при што и се дозволува на сликата да биде
генерирана без да се чека за I фрејмот. Не употребува CABAC кодирање.
High-profile: Поддржува висок квалитетен на видео складирање и пренос за професионални
апликации; стана еден од главните формати на потрошувачките, благодарение на поддршка за HD
кај Blu-ray дисковите.
High-profile се дефинира така да се додаваат додатни податоци за секој пиксел (10 бита по
примерок, колор примероците се во однос 4:2:2; 14 бита по примерок), исто така како и верзии кои
користат единствено intraframe компресија за поедноставна обработка.
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Во Ноември 2007, скалабилни профили беа додадени на H.264 на основната линија, на
високото и високото интра ниво. Главната карактеристика на овие стримови е внатрешната
структура која овозможува декодерот да процесира само подмножество од протокот на податоци
за да произведе слики кои се со пониска резолуција, пониски стапки на фрејмовите, или пониски
нивоа на квалитет отколку сликите претставени од оригиналниот проток.
Изборот на Кодек е една од позначајните одлуки со кои се соочуваат производителите на
медиумите за проток на информации. Со цел да се направи вистинска одлука, производителите
треба да ги познаваат карактеристиките и трошоците на било технологија која ќе ја одберат.
Денес, H.264 е единствениот кодек кој може да искористи дури 98% од инсталираната база на
компјутери (преку Flash), и е предоминантен кодек користен кај iTunes и може да се репродуцира
сите главни брендови на мобилните уреди. Тоа во моментот е најдостапниот најквалитетен кодек.
3.2.2.

HEVC (H.265)

H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) е замена на кодекот H.264, кој слично на
H.264, е разввиен од страна на ISO/IEC Moving Picture Experts Group и ITU-T Video Coding Experts
Group (VCEG). Примарната цел на новиот кодек е да се постигне ефикасност од 50% подобра
компресија отколку кај H.264 и подршка на резолуција од 8192x4320. (6)
Во октомври, 2010, JCT-VC ја направи првата работна draft спецификација, со т.н. Draft
Standard – базирана на осум работни draft спецификации - одобрени July, 2012. На 25 јануари,
2013 година, ITU најави дека HEVC ја добил првата фаза на одобрение (согласност) во ITU-T
Alternative Approval Process, додека MPEG најави дека HEVC бил промовиран од Final Draft
International Standard (FDIS) со статус на MPEG процес на стандардизација .
Во суштина, ова значи дека првичните верзии на спецификацијата беа замрзнати, така што
повеќе добавувачи можеа да ги финализираат нивните први HEVC производи. Тековната
имплементација вклучува поддршка на Главниот профил (Main profile) на 8-битно, 4:2:0 видео.
HEVC продолжува да се развива, преку екстензија на 12-битно видео и chroma форматите
од типот на 4:2:2 и 4:4:4, како и инкорпорирање на скалабилни видео кодирања и 3D видео во
спецификациите.
Слично на H.264 и MPEG-2, HEVC употребуваат три типа на фрејмови, I-, B- и P-фрејмови
во групата на слики (GOP), вклучувајќи елементи и од интер-фрејм и интра-фрејм компресиите.
HEVC вклучува бројни предности, вклучително и:
Кодирање на три Блока: Овде H.264 користи макроблокови со максимална големина од
16x16, HEVC употребува кодирање на три блока, или CTB-а, со максимална големина од 64x64
пиксели. Блоковите со поголеми димензии се поефикасни кога се енкодираат фрејмови со
поголема димензија на блокот, како на пример со 4K резолуција. Ова е покажано на слика 23.
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Слика 23 - Поголеми блокови ја подобруваат ефикасноста на кодирање. Слики од HEVC webinar
од страна на Elemental Technologies, достапни на барање.

Повеќе насоки на интра-предвидување: Онаму каде H.264 користи 9 интра насоки на
предвидување, HEVC може да употреби преку 35, додавајќи повеќе потенцијални референци на
пиксел блоковите со што се постигнува поефикасна интра-фрејм компресија (види Слика 16).

Слика 24 - Пребарувањето е проширено за да се најдат повеќе референтни пиксел блокови
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Други предности се:


Adaptive Motion Vector Prediction, кој му овозможува на кодекот да направи повеќе
намалувања на интер-фрејмовите,



Супериорни алатки за паралелизам, вклучувајќи го Wavefront parallel процесирањето, за
поефикасно кодирање на основната околина



Ентропиското кодирање е само CABAC, не е повеќе CAVLC



Подобрувања на филтерот за деблокирање и создавање на втор филтер наречен Sample
Adaptive Offset кои понатаму ги ограничуваат артефактите по должината на рабовите на
блоковите.

3.3.

Аудио компресија

Исто како и кај видео комресијата, MPEG има различни опции за аудио компресија. Постојат 3
нивоа на MPEG аудио (обично наречени Ниво I, II, и III) и две верзии на понови стандарди за
аудио компресија наречени Advanced Audio Coding (AAC).
Сите MPEG аудио енкодери се од типот lossy, што значи дека тие губат некои од
информациите содржани во изворот на аудио сигналот. Тие сите се т.н. перцептивни енкодери,
што значи дека компресијата е направена врз основа на фактот што човековото уво може да
слушне а што не. Сите MPEG енкодери употребуваат дигитални аудио сигнали со некои од трите
вредности на аудио примероците и тоа: 32 kHz, 44.1 kHz, и 48 kHz.
Дополнително секој од декодерите (освен AAC) мора да работи правилно со протоците кои се
претходно енкодирани за претходните нивоа (layers); тоа значи дека Layer III декодерот мора да го
прифати Layer I или II протокот, а Layer II декодерот мора да го прифати Layer I протокот.
Кај аудиото, перцептуалното кодирање може да овозможи значителна количина на компресија.
Човековото уво е практично почувствително на помали изобличувања внесени со компресијата,
отколку човековото око. Се разбира, човековото уво не е идеално, некои од информациите може
да бидат отфрлени од аудио сигналот со малку или без никакви последици. На пример, човековото
уво не може да се слушне сигнали кои траат помалку од една милисекунда (msec). Гласниот
сигнал го маскира (или прикрива) потивкиот сигнал кој му претходи или следува веднаш по него.
Исто така, постојат ограничувања на опсегот на фреквенции кои човековото уво може да ги
слушне. Сите овие ограничувања на човековиот слух се земени во предвид кога биле дизајнирани
MPEG техниките за компресирање на аудио сигнали.
MPEG аудио нивото I е наједноставен систем за компресија. Користи 384 влезни примероци за
секој обид на компресија, што кореспондира на 8 милисекунди на аудио материјал кој се
семплира со 48-kHz.
MPEG аудио нивото II користи 1152 примероци за секој обид на компресија, кое одговара на
24 мсек. на аудио кое се семплира со 48-kHz.
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MPEG аудио нивото III користи исти број на примероци како и нивото II, но ги икористува
многу поефикасно. Нивото III има аудио мод наречен придружен стерео, која ги капитализира
сличностите помеѓу сигналите кои го сочинуваат левиот и десниот канал на стерео програмата.
Тој исто така користи променлива должина на кодирање за да ги спакува компресираните
аудио коефициенти поефикасно во излезниот проток. Како резултат на тоа, Layer III енкодерите
може да спакуваат CD-квалитетен аудио во протоци како 128 kbps, постигнувајќи стапки на
компресија дури до 12:1. Аудио фајловите компресирани со користење на MPEG Layer III често ја
носат екстензијата "“.mp3" и се популарни при симнување на музика, и кај преносните системи за
репродукција.
MPEG Advanced Audio Coding (AAC) е достапен само со MPEG-2 или MPEG-4 видео
протоците. Подржува до 48 аудио канали, вклучувајќи го и 5.1 аудиото, а тоа вклучува многу
алатки кои може да се користат од страна на софистициран енкодер за да се создадат аудио
протоци со високи перформанси. Една опција е lossless компресијата, за апликации кои што не
бараат апсолутно високо ниво на компресија, но бараат висока реалност. За MPEG-4, протокот
може да вклучува разни аудио објекти, слично како кај MPEG-4 видеото. Овие објекти може да
бидат или природни или синтетички аудиа. Аудио декодерот е одговорен за асемблирање на сите
аудио објекти и продуцирање на финалниот комбиниран излез.
AAC сигналите често се користат за стриминг на аудио и видео апликации и се поддржани во
преносни уреди како што се iPod-от на Apple.
Генерално, MPEG аудиото е флексибилно и не бара некоја посебна големина на моќта на
процесирање на MPEG видеото. Како бројот на слоеви се зголемува, комплексноста на енкодерот
и декодерот се зголемува, но исто така и односот на компресија. Сликата 4-11 ги сумира и ги
споредува главните карактеристики на различните аудио нивоа опишани во оваа секција.
Софтверот на само Layer III декодерите може да работи без проблеми на широк спектар на
персонални компјутери, вклучувајќи десктоп и лаптоп системи. AAC декодерите исто така станаа
многу популарни, делумно на поддршката од Apple. При изборот на методата на аудио-кодирање,
треба да се внимава на фактот дека целокупниот пропусен опсег за транспорт мора да биде
доволно голем за пренос на видео сигналот, аудио сигналот, за да стримингот е коректен.
Методите за аудио-кодирање со повисоки стапки на компресија ќе овозможат поголем опсег да
бидат ослободен за видео сигналите.
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Метод на
компресија

Примероци по
блок

Сооднос на
компресија

Битрата за CD
квалитет (kbps)

Layer I

384

04:01

384

Layer II

1152

08:01

192

Layer III

1152

12:01

128

AAC

1152

16:01

96

HE AACv2

2048

32:1

48

Слика 25 – Споредба на MPEG Аудио стандардите

3.4. Останати кодеци за компресија
Windows Media и други стриминг формати. Голем број на комерцијални видео и аудио енкодер
/декодер (кодеци) системи се присутни на пазарот, и многу од нив се погодни за употреба во видео
пренос преку IP мрежи. Бидејќи тие не се слободни, точни детали за начинот на кој тие работат не
се предвидува за општо објавување. Покрај тоа, производителите на кодеци во моментов се
соочуваат со жестока конкуренција, така производните циклуси се кратки, а перформансите и
другите спецификации може да се променат многу брзо.
Ајде да погледнеме што се случува кај четирите најголеми добавувачи на кодеци за видео
стриминг:
Мајкрософт има долга историја во развојот на видео кодекот за Windows Media апликациите.
Со воведувањето на Windows Media Видео верзија 9 (WMV9) кодекот, Мајкрософт одлучил да ги
понуди своите кодеци за стандардизација преку SMPTE, при што станува познат како VC1. Ова
стана официјален SMPTE стандард во 2006 година. Тестовите ппокажаа дека VC1 квалитет на
сигналот е исто толку добар како и кај H.264, со слични резолуции и bit rates.
VC1 е едноставен стандард за видео компресија. Спротивно на тоа, Windows Media е
комплетен систем кој вклучува управување со дигитални права, file-streaming/storage форматите, и
разни други можности потребни за да формира комплетен видео / аудио систем базиран на основа
на VC1 кодекот.
Real Networks е уште еден снабдувач на техологија за комерцијални кодеци.
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Повеќето од производите на Real Networks се насочени кон пазарот на видео стриминг преку
RealVideo 10E, објавени во 2004 година. Развојот продолжува, но сепак Real Networks исто така
нуди поддршка и за други формати за видео компресија.
Apple Computer ја претставува најновата верзија на QuickTime технологијата, која мигрира
кон користење на технологија на компатибилни стандарди, како MPEG-4.
Apple беше главниот дизајнер на container file форматот, кој беше основа на MPEG-4
спецификација. Apple се потпира главно на H.264 и MPEG-4 стандардите за своите iPod и iTunes
видео кодеци.
Adobe’s Flash платформата е широко прифатена за Интернет видео апликациите, вклучувајќи
го и порталот YouTube. Традиционално, видео кодирањето за Flash беше изведено со кодеците од
Sorenson Media за да се креираат датотеки во. FLV (Flash Video) формат. Во поново време и Adobe
исто така го нудат H.264 за висок квалитет и HD апликации.
Една карактеристична особина на сите четири претходни комерцијални добавувачи на кодеци
е нивната подготвеност да се обезбеди бесплатен софтвер на клиентот (или "player") за добивање
на нивните компресирани видео протоци. Буквално стотици милиони корисници на персонални
компјутери ги симнуваат и инсталираат овие player-и на нивните десктоп и лаптоп компјутери.
Покрај тоа, повеќето од овие компании, исто така, обезбедуваат бесплатни енкодери со
ограничена функционалност. Повеќе софистицирани енкодери се општо достапни според нивната
цена; овие верзии често содржат напредни карактеристики со кои создавањето на содржина на
фајловите може да се направи поедноставно, како и користење на поефикасни алгоритми за
компресија.
Исто така постојат и т.н. хардверски базирани кодеци кои се достапни за затворен систем на
апликации, како што се системите за безбедносни камери. Многу од овие кодеци се дизајнирани
ефикасно да се справуваат со одредени видови на видео, како што се безбедносните апликации во
кои има многу малку движење во сликата за долги периоди на време. Како цената на производот е
голема ставка во многу од овие специфични апликации, дизајнерите често користат подмножества
на стандардни системи за компресија или алгоритми кои можат да бидат имплементирани
ефикасно а поефтино. Како резултат на тоа, повеќето од овие кодеци ќе работат единствено само
со производи од ист производител.
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4. Библиотека за мрежно програмирање во JAVA, Netty
Netty е NIO (New I/O) клиент-сервер библиотека за Java, која овозможува брзо и лесно
развивање на мрежни апликации, како сервери и клиенти. (7) Netty овозможува скалабилност на
креираните апликации со тоа што ја апстрахира комплексноста за развивање мрежни апликации со
нов API (Application Programing Interface).
Вообичаено, мрежните апликации не скалираат добро, без разлика дали се развиени во Netty
или други NIO API-ја. Клучна особина e асинхроната комуникација на Netty која ги решава
проблемите со скалабилноста.
Со Netty брзо и лесно не значи дека апликацијата ќе има проблеми со скалабилноста. Како
резултат на искуствата со имплементација на протоколи како FTP, SMTP, HTTP, WebSocket. SPDY
и други, и големата посветеност на дизанот на Netty од страна на дизајнерите, Netty нуди лесност
во развивање, перформанси, стабилност и флексибилност без компромиси.
Компании и opensource организации како што се RedHat, Twitter, Infinispan, HornetQ, Vert.x,
Finagle, Akka, Apache Cassandra, Elasticsearch и други го користат и придонесуваат кон развојот на
Netty. Може да се рече дека некои од функционалностите на Netty се резултат на потребите на
овие организации. Со текот на времето Netty стана една од најкористените мрежни библиотеки за
JVM (Java Virtual Machine) што се докажа со освојување на Dukes Choice Award за најиновативно
мрежно програмирање за 2011 година. (8) Исто така во 2011 основачот на Netty, Траситн Ли, го
напушти RedHat за да се приклучи на Twitter. Во тој момент, Netty проектот стана независен со
цел да се поедностави развивањето на истиот. RedHat и Twitter го користат Netty и се најголеми
развивачи на Netty проектот.
Преглед на Архитектура на Netty

Слика 26 - преглед на архитектура на Netty
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Покрај бројните сервиси за пренос и поддржани протоколи, Netty нуди погодности и во
различни развојни области:
Развојна област
Дизајн

Едноставност на
користење
Перформанси

Робустност

Безбедност
Заедница

Особини на Netty
Унифициран Апликациски интерфејс за програмирање (API) за
разни транспортни типови – блокирачки и неблокирачки сокети
Флексибилен
Едноставен но моќен модел на нишки
Поддршка за неконекциски датаграм сокет
Промена на логика за лесно реискористување
Добро документиран Javadoc и бројни примери
Не зависи од други библиотеки освен JDK 1.6 или понов. Некои
функционалности се поддржани во Java 1.7 и понови. Други
функционалносит може да имаат други опцинои зависности
Зголемен проток, намалена латенција
Помала искористеност на ресурси благодарение на pooling и
реискористување
Намалување на немотребни мемориски операции
Искоренета OutOfMemmoryError грешка која се должи на брза,
бавна или преоптоварена конекција
Без лoш сооднос на читање/запишување, кој често се случува кај
NIO апликации со виска брзина
Комплетна SSL/TLS и StartTLS поддршка
Работи во затворена околина како Applet или OSGI
Објавувај рано, објавувај често
Активна
Табела Netty нуди цел сет на алатки

Пример за користење на Netty
Наједноставниот протокол не е “Hello World” туку DISCARD. Тоа е протокол кој ги
отфрла сите примени податоци без никаков одговор. За имплементација на DISCARD
протоколот, треба само да се игнорираат сите примени податоци. Подолу е прикажан кодот кој
се правува со I/O операциите генерирани од Netty.

package io.netty.example.discard;

import io.netty.channel.ChannelHandlerContext;
import io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter;
public class DiscardServerHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter { // (1)
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@Override
public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) { // (2)
((ByteBuf) msg).release(); // (3)
}

@Override
public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) { // (4)
cause.printStackTrace();
ctx.close();
}
}

1. DiscardServerHandler го проширува ChannelInboundHandlerAdapter, кој е имплементација на
ChannelInboundHandler. ChannelInboundHandler и нуди разни методи за справување со
настани кои може да се прошират. Тука само се
проширува ChannelInboundHandlerAdapter наместо да се имплементира нов интерфејс за
справување со настаните.
2. Се прескокнува channelRead(). Овој метод се повикува со добиената порака, секогаш кога ќе
се примат нови податоци од клиентот. Во овој пример типот на пораката која се добива е
ByteBuf.
3. За да се имплементира DISCARD протоколот, мора да се игнорира примената порака
ByteBuf е објект кој е референциран со бројач и мора да се уништи преку повикување на
release(). Вообичаено channelRead() методот се имлементира на следниот начин:
@Override
public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) {
try {
} finally {
ReferenceCountUtil.release(msg);
}
}

4. exceptionCaught() методот се повикува со Throwable кога ќе се случи
исклучок(грешка) од Netty поради I/О грешка или од грешка во кодот за справување со
повикот додека се обработуваат настани. Во поголем број на случаи, грешката ќе се
забележи и каналот кој е асоциран со таа операција ќе се затвори, иако имлементацијата на
овој метод може да биде различна зависноод операциите кои треба да се извршат во таа
ситуација. На пример, може да се испрати одговр со код на грешка пред да се затвори
конекцијата.
Следува имплементацијата на main() методот кој го стартува серверот со DiscardServerHandler.
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package io.netty.example.discard;

import io.netty.bootstrap.ServerBootstrap;
import io.netty.channel.ChannelFuture;
import io.netty.channel.ChannelInitializer;
import io.netty.channel.EventLoopGroup;
import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;
import io.netty.channel.socket.SocketChannel;
import io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel;

public class DiscardServer {

private int port;

public DiscardServer(int port) {
this.port = port;
}

public void run() throws Exception {
EventLoopGroup bossGroup = new NioEventLoopGroup(); // (1)
EventLoopGroup workerGroup = new NioEventLoopGroup();
try {
ServerBootstrap b = new ServerBootstrap(); // (2)
b.group(bossGroup, workerGroup)
.channel(NioServerSocketChannel.class) // (3)
.childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() { // (4)
@Override
public void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
ch.pipeline().addLast(new DiscardServerHandler());
}
})
.option(ChannelOption.SO_BACKLOG, 128)

// (5)

.childOption(ChannelOption.SO_KEEPALIVE, true); // (6)
ChannelFuture f = b.bind(port).sync(); // (7)
f.channel().closeFuture().sync();
} finally {
workerGroup.shutdownGracefully();
bossGroup.shutdownGracefully();
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}
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
int port;
if (args.length > 0) {
port = Integer.parseInt(args[0]);
} else {
port = 8080;
}
new DiscardServer(port).run();
}
}

1.

NioEventLoopGroup е јамка на настани со повеќе нишки која се справува ао I/O операции. Netty
нуди

разни EventLoopGroup имплементации за различни транспорти. Бидејќи во овој случај се имплементира
транспорт на Серверска страна, се користат две NioEventLoopGroup. Првата група, т.н. 'boss”, ги прифаќа
дојдовните конекции. Втората, често нарекувана “worker” се справува со сообраќајот откако “boss” групата
ќе ја пригати конекцијата и ќе ја региртрира истата до “worker” групата. Бројот на нишки кои ќе се коритат и
како ќе се мапираат до избраниот канал, зависи од имплементацијата на EventLoopGroup.

2. ServerBootstrap е помошна класа која го поставува серверот. Може да се постави сервер со
директно користење на Channel, но бара долга конфигурација која не е потребна во
повеќето случаеви.
3. Се специфицира користењето на NioServerSocketChannel класата за да се инстанцира нов
канал за да се може да се прифатат дојдовни конекции.
4. Кодот наведен тука ќе биде прегледена секогаш од ново прифатен канал. ChannelInitializer
е специјален справувач кој е наменет за полесно конфигурурање на нов прифатен Канал.
ChannelPipelnine на новиот Channel се иницијализира со додавање на справувач како
DiscardServerHandler за да се имплементира мрежната апликација. Како што се зголемува
комплексноста на апликацијата се додаваат повеќе справувачи.
5. Може да се постават параметри кои се специфични за имплементација на Channel. Во
примерот се кодира TCP/IP сервер, со што се дозволува користење на опции како
tcpNoDelay и keepAlive.
6. Option() се однесува за NioServerSocketChannel, додека childOption() е за каналите
прифатени од ServerChannel, кој во овој случај е NioServerSocketChannel.
7. Тука серверот се врзува за порта 8080 за сите мрежни адаптери на серверската машина.
Bind() може да се повика повеќе пати со различни адреси
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5. Tестирање на оптоварување на Wowza сервер
Предложената апликацијата за тестирање на Wowza сервер -от е да се одреди колкав број
на клиенти може да се опслужат при пренос на видео со висока дефиниција со користење на HLS
стриминг, при дадена хардверска конфигурација. Апликацијата треба да генерира голем број
симултани клиенти кои ќе се придржуваат до правилата за HLS видео стриминг (4) кои се
однесуваат на овој вид тестирање, односно:
1. Клиентот мора да ја преземе медиа плејлистата од дадениот URI. Ако добиената листа е
Master листа, клиентот ја презема медиа плејлистата од истата.
2. Клиентот мора да се осигура дека плејлистата почнува со EXTM3U таг, и тагот EXT-XVERSION дефинира верзија на поддржан протокол (доколку е присутен). Доколку тоа не е случај,
клиентот не смее да ја репродуцира плејлистата. Клиентот треба да ингнорира било кои тагови
или атрибути кои не ги разбира. Ако медиа плејлистата содржи EXT-X-MEDIA-SEQUENCE таг,
клиентот треба да претпостави дека секој сегмент во плејлистата ќе стане недостапен во времето
кога плејлистата била вчитана плус времетраењето дефинирано во плејлистата.
3. Клиентот ќе избере кој сегмент од плејлистата ќе се репродуцира прво од плејлистата
кога ќе започне репродукцијата. Ако EXT-X-ENDLIST тагот не е присутен и клиентот планира да
ја репродуцира содржината во континуитет, клиентот не треба да избира сегмент кој почнува
помалку од три целни времетраења до крајот на плејлистата со цел да не се случи блокирање
односно запирање на репродукцијата.
4. За да се осигура регуларна репродукција, сегментите мора де се репродуцираат во
редослед во кој се појавуваат во плејлистата. Клиентот може да ја презентира содржината на било
кој начин, вклучувајќи нерегуларна презентација, случаен пристап, трик модови.
5. Клиентот мора да биде подготвен да ги ресетира парсерите и декодерите пред да се
репродуцира медиа сегментот кој содржи EXT-X-DISCONTINUITY таг.
6. Клиентот треба да ги вчитува медиа сегментите однапред, со цел да се обезбеди
непречена репродукција со цел да се компензираат привремените варијации во латенција и проток.
7. Ако плејлистата содржи EXT-X-ALLOW-CACHE со вредност NO, клиентот не смее да
ги кешира превземените медиа сегменти откако ќе се репродуцираат. Во спртивно клиентот смее
да ги задржи сегментите за подоцнежна репродукција неограничено време.
8. Клиентот може да ја користи вредноста на EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME тагот за да
ги го прикаже локалното време на содржината на корисникот. Ако вредноста содржи информации
за временска зона, клиентот ќе ги земе во предвид, но тогаш клиентот не смее да одреди временска
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зона на потекло. Клиентот не смее да зависи од точноста и конзистентноста на вредноста на EXTX-PROGRAM-DATE-TIME тагот.
9. Клентот мора периодично да ја вчитува медиа плејлистата, освен кога содржи EXT-XENDLIST таг.
10. Кога клиентот вчитува плејлиста за првпат, или повтороно вчитува плејлиста и одреди
дека таа се променила, клиентот МОРА да чека барем колку целното времетраење на сегментот,
ред да се обиде повторно да ја вчита плејлистата, мерено од последниот пат кога клиентот почнал
со вчитување на плејлистата. Ако клиентот ја вчита плејлистата и забележи дека таа не се
променила тогаш МОРА да чека половина од целното времетраење на сегментот пред повторно да
се обиде да ја вчита истата.
11. Со цел да се намали оптоварувањето на серверот, клентот НЕ трба повторно да ги
вчитува плејлистите на варијанти на стримовите кои не се репродуцираат во моментот. Доколку се
одлучи да се префрли на друга варијатна на стримот, Треба да престане да ја вчитува плејлистата
од старата варијата на стримот и да почне да на вчитува новата варијанта на стримот. Може да
користи EXTINF времетрања и ограничувања дефинирани во дел 6.2.4 од доригиналниот
докумнетн за да ја одреди приближната локација на соодветната медиа. Откако медиата од новата
варијанта на стримот е вчитана, временските маркери во сегментите на новата медиа може да се
користат за да се синхронизираат старите и нови времиња на репродукција. Клиентот НЕ смее да
препоставува дека сегментите со ист секвенцен број во различни варијатни на стримови ја соджат
истата содржина.
12. Клиентот мора да ја испита содржината на плејлистата секој пат кога се вчитува со цел
да го одреди следниот медиа сегмент кој трба да се вчита. Првиот сегмент кој ќе се вчита мора да
биде сегментот кој клиетот го избрал согласно со точки 3-7. Ако првиот сегмент кој се вчитува не
содржи EXT-X-MEDIA-SEQUENCE таг, тогаш клиентот мора да провери дали сегашната
плејлиста го содржи URI на последно вчитаниот медиа сегмент и offset-от каде е пронајден, во
спротивно да ја сопре репродукцијата.
13. Следниот сегмент кој се вчитува мора да биде првиот сегмент кој е пред последно
вчитаниот сегмент во плејлистата. Ако првиот сегмент кој треба да се репродуцира е вчитан и
плејлистата содржи EXT-X-MEDIA-SEQUENCE таг, тогаш следниот сегмент кој ќе се вчита е
сегментот со најмал секвенцен број кој е поголем од секвенцниот број на последниот медиа
сегмент кој е вчитан.
Апликацијата симулира голем број на клиенти кои превземаат видео стрим од Wowza
серверот симултано, придржувајќи се до правилата дефинирани погоре кои се применливи за
дадената конфигурација на видео стрим во контролирана средина.
На сликата 27 е прикажан текот на функционирање на апликацијата,
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Слика 27 - Тек на апликација

Апликацијата се извршува со дефинирање на URI од стримот кој се тестира, број на
клиенти кој треба да се симулираат и број на итерации т.е. колку пати треба да се побара нова
плејлиста.
Апликацијата прво дефинира т.н. bootstrap на кој се додава дефинираниот channel кој
претставува една инстанца од клиент и channelHandler кој се справува со мрежната комуникација.
Потоа иницира онолку инстанци колку што се дефинирани во аргументот при извршување на
апликацијата, кои симултано воспоставуваат конекција со Wowza серверот и го превземаат playlist
фајлот.
Секој клиент откако ќе го превземе playlist фајлот истиот го парсира и го добива URI-то за
chunklist-от кој е генериран за него. Потоа го превзема chunklist фајлот и го прасира за да го добие
времетраењето на секој медиа фајл, како и URI за медиа фајловите. URI-ата со локацијата на
фајловите се става во листа и истите се превземаат со тоа што наместо да се декодира содржината
и да се прикаже на корисникот, истата се отфрла. Како што се превземаат медиа фајловите се
прави пауза од ½ од времетраењето на медиа фајловите пред да се превзме следниот фајл.
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Откако ќе се превземат сите медиа фајлови, се превзема нов chunklist, кој се парсира, и ако
не се променил, се прави пауза во времетраење за еден медиа фајл дефиниран во chunklist-ата и се
презема повторно.
Апликацијата ги повторува овие чекори се додека не се достигне бројот на итерации
дефиниран при извршување на апликацијата, при што ги затвара каналите на секој клиент и
завршува.

6. Тест околина и резултати
Со цел да се добијат мерливи податоци за оптоварувањето на серверот кој испорачува
видео стрим до клиентите користејќи го HLS протоколот поставена е следната лабораторија, од
аспект на хардверски и софтверски подесувања:
За тест околина поставен е сервер Lanner FW-8892 со следната конфигурација:
1. Два Intel Xeon 5520 процесори
2. 48GB рам меморија
3. 4 SATA HDD 1TB – Raid 5
4. 24 Gigabit Ethernet порти

Слика 28 - Lanner FW-8892
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На серверот е инсталиран Vmware Esxi 5.1 на кој се дефинирани 3 виртуелни машини и
тоа:
1. Wowza сервер со конфигурација- 2CPU, 16GB рам меморија, Debian Linux 6,
2. Два клиентски сервери со конфигурација – 3 CPU, 4GB рам, Debian Linux 6.
Мрежната комуникација помеѓу виртуелните машини се одвива директно преку backplaneот на серверот со што се овозможуваат мрежни брзини над 3Gbps.
Wowza сервер
Серверот е конфигуриран да испорачува видео стрим во HD резолуција во континуитиет,
со што тестирањето може да се одвива без временски ограничувања.
Видео материјалот што се стрима е BigBuckBunny видео од отворен код со резолуција од
1920x1080 (9)
При тестирањето беа бележени искористеност на меморија, мрежен проток и оптеретеност
на процесор во интервали од 5 минути со користење на munin апликација, како и оптеретеност на
процесор од 1 минута со користење на апликцијата SAR и SARGRAPH.
Тест резултати:
Тестирањата беа реализирани со извршување на апликацијата од клиентските сервери со
дефиниран различен број на клиенти при секое тестирање и тоа:

Слика 29 - Искористеност на процесор – интервал 5 мин.
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Слика 30 - Искористеност на процесор – интервал 1 мин.

Слика 31 - Искористеност на меморија
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Од добиените резултати може да се согледа способноста нададениот сервер за испорака на
видео со висока дефиниција до корисниците. Од прикажаните трендови се согледува дека
оптоварувањето на серверот скалира пропорционално со бројот на корисници се додека не се
достигне бројка од 700 симултани стримови, при што се забележува висока искористеност на
процесорите на серверот, но поголем проблем е исполнувањето на мрежните линкови преку кои
серверот испорачува стримови, каде како резултат доаѓа до прекини во дистрибуција на видео
содржина до корисниците. Тоа може да се заклучи ако се погледне трендот на искористеност на
мрежен проток каде се забележува зголемување на мрежниот сообраќај со еднакви интервали
помеѓу 100, 200 и 400 симултани корисници, додека при стримање на 700 клиенти, доаѓа до
преполнување на мрежниот линк, при што некои клиенти неможат навремено да ги добијат
бараните chunk-окви и престануваат со репродукција.
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Слика 32 - Број на конекции – 100 корисници

Слика 33 - Број на конекции – 200 корисници
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Слика 34 - Број на конекции – 400 корисници

Слика 35 - Број на конекции – 700 корисници
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Од слика бр.33,34 и 35 може да се забележи успешно остварување на зададенот број на
конекции до серверот, со што се потврдува дека серверот остварува толку конекции.

Слика 366 - Искористеност на процесор 100 корисници – интервал 5 мин.

Слика 37 - Искористеност на процесор 100 корисници– интервал 1 мин.
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Слика 38 - Искористеност на процесор 200 корисници – интервал 5 мин.

Слика 39 - Искористеност на процесор 200 корисници – интервал 1 мин.
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Слика 40 - Искористеност на процесор 400 корисници – интервал 5 мин.

Слика 411 - Искористеност на процесор 400 корисници – интервал 1 мин.
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Слика 42 - Искористеност на процесор 700 корисници – интервал 5 мин.

Слика 43 - Искористеност на процесор 700 корисници – интервал 1 мин.

На графиците прикажани погоре, детално е прикажна искористеноста на процесорот на
серверот при стримање на видео со висока дефиниција до 100, 200, 400 и 700 корисници.
Мерењата со интервал од 5 мин. се направени со апликацијата munin, а мерењата со
интервал од 1 мин. се направени со апликацијата SAR и визуелизирани со апликацијата
SarGraph.
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Слика 44 - Искористеност на меморија – 100 корисници

Слика 45 - Искористеност на меморија – 200 корисници
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Слика 46 - Искористеност на меморија – 400 корисници

Слика 47 - Искористеност на меморија – 700 корисници
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Од графиците за искористеност на меморија може да се заклучи дека за дадената
конфигурација, каде серверот стрима само едно видео со висока дефиниција до
корисниците, не се потребни големи мемориски ресурси за да се опслужат до 700
корисници.

Слика 48 - Остварен мрежен проток – 100 корисници
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Слика 49 - Остварен мрежен проток – 200 корисници

Слика 50 - Остварен мрежен проток – 400 корисници
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Слика 51-Остварен мрежен проток – 700 корисници

Од графиците за мрежна искористеност се потврдува исполентотста на мрежниот линк кога се
стрима видео до 700 корисници. Од таа причина, некои од корисниците не успеваат навремено да
ги превземат chunk-овите и прекинуваат со репродукција.

78

ОКОЛИНА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА HLS БАЗИРАН СТРИМИНГ СЕРВЕР

7. Заклучок
Пренос на видео содржини со висока дефиниција до крајните корисници преку постоечка
интернет инфраструктура претставува мултидисциплинарна област во која мора да се земат во
предвид повеќе фактори за да се обезбеди квалитетен и непречен пренос. Со правилен избор на
платформа за дистрибуција, видео компресија и хардверски ресурси може прецизно да се
димензионира систем за пренос за даден број на корисници.
Пристапот и аритектурата на дистрибуција која се избира зависи од постојните фактори како
мрежната инфраструктура која се поседува, дали истата е во контрола на давателот на услугата,
како и од типот на содржина која се пренесува, било таа содржина да се пренесува во живо, или е
снимена содржина.
Изборот на архитектура за дистрибуција на видео содржина зависи и од географската поставеност
на клиентите. Со обезбедување на точка на пристап поблизу до корисници на дадена локација
(edge сервер), се намалува латенцијата за пристап до содржината и се намалува протокот на
податоци низ мрежата бидејќи изворниот сервер испраќа видео само до серверот на работ од
инфраструктурата.
За оваа магистерска работа избран е HLS протоколот. Овој протокол најлесно може да се
имплементира за испорака на видео до корисници кои пристапуваат до серверот за дистрибуција
преку стандардна HTTP порта. Со тоа се избегнуваат евентуални проблеми со затворени TCP и UDP
порти на firewall-и кај самите клиенти.
HLS протоколкот ја дистрибуира видео содржината користејќи MPEG2 транспортен стрим кој
пренесува видео компресирано со h264 протоколот и аудио компресирано со AAC, MP3 или AC-3
компресија. h264 претставува напреден протокол за компресија на видео, овозможува голема
заштеда на пропусен опсег при пренос на видео со висока дефиниција, споредено со неговите
претходници како MPEG2.
Околина за мерење на перформаси на HLS базиран стриминг сервер произлегува од потребата за
правилно димензионирање на серверските и мрежните ресурси со цел да се опслужи целната
група на корисници со содржината која се планира да се дистрибуира. Околината е составена од
сервер за видео стриминг на кој е инсталиран Wowza media server, и два клиентски сервери од
кои се генерираат конекции до серверот кои симулираат корисници на сервисот. Серверот за
видео стриминг има улога на edge сервер од кој се испорачува снимена содржина со висока
дефиницја до клиентите.
Целта беше да се одреди максималниот број на симултани клиенти до кои дадената околина
може да испорача видео со висока дефиниција. Клиентите се поврзани со брзи линкови до
серверот и не беше овозможена опција за адаптивен стриминг, односно на клиентите им се
испорачуваше видео стрим со највисок квалитет. На клиентските сервери е поставена алатка која
беше изработена за потребите на оваа магистерска работа, која овозможува симулирање на
79

ОКОЛИНА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА HLS БАЗИРАН СТРИМИНГ СЕРВЕР

бројни клиенти до серверот. Алатката беше изработена во JAVA со користење на Netty API за
мрежно програмирање кој овозможува брзо и лесно развивање на мрежни апликации, како
сервери и клиенти. Алатката се придржува до некои од правилата дефинирани за HLS стриминг,
кои се однесуваат за начинот на превземање и обработка на видео содржината, но наместо
прикажување на екран, превземената содржина се отфрла.
Во околината беа извршени тестови со 100, 200, 400 и 700 симултани клиенти, кои беа иницирани
од клиентските сервери. Според добиените резултати, може да се заклучи дека: Процесорската
моќ доделена на серверот е адекватна за справување со оптеретувањето што произлегува од
испорака на видео до 700 клиенти, мемориските ресурси се неколкукратно предимензионирани
за стриминг од ваков тип. Но, од добиените резултати, може да заклучи дека лимитирачки фактор
за бројот на симултани клиенти кои може да ги опслужи сервер со оваа конфигурација се
мрежните ресурси. Од добиените резултати се забележува униформен раст на искористеност на
процесорска моќ која за 700 клиенти изнесува околу 90%, но при тестот од 700 корисници се
забележува преполнување на мрежниот линк на 3.4 Gbps, при што клиентите неможат навремено
да ја превземат содржината и престануваат со превземање. Со овозможување на побрзи линкови
до корисниците би се надминал проблемот и би се овозможил успешен стриминг до 700
симултани корисници. Доколку се обезбедат побрзи линкови и се зголеми бројот на корисници
над 700, би дошло до максимално оптеретување на серверските процесори, со што процесорската
моќ би станала лимитирачки фактор за максималниот број на симултани клиенти.
Како основен заклучок од оваа магистерска работа може да се каже дека оваа околина нуди
мреливи, релевантни и многу потребни информации за димензионирање на системи од ваков тип,
давајќи информации кои помагаат во одлуките на избор на опрема и буџет потребен за
имплементација на дадено решение, и покрај примената во овој магистерски труд, со мали
проширувања може да се употребува при различни конфигурации на стриминг серверите како:
-

испорака на видео со различни резолуции до различен број на клиенти
истовремено,
испорака на видео од сервер на кој се врши транскодирање на различни битрати и
дистрибуција на содржината,
одредување на максимален број на корисници со даден мрежен пропуст,
искористеност на ресурси при користење на timeshift функција од страна на
клиентите,
искористеност на ресурси при пренос на видео во живо
испорака на повеќе видео стримови симултано до различен број на корисници.
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