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Synopsis: 
 
 

Performance Evaluation of IPTV Transmission through QoE 
measurements. 

 
 

Internet Protocol TV (IPTV) has recently gained momentum as one 
of the key applications in the telecommunications market. 
However, service providers and network equipment manufacturers 
must first verify that IPTV services will in fact meet user quality 
expectations. More specifically, IPTV Quality of Experience (QoE) 
refers to how well the video server satisfies user’s expectations. 
There are two fundamental areas of IPTV QoE testing: 
 

i. Channel zapping measurements, and 
ii. Media (audio and video) quality metrics. 

 
As it concerns the latter case, the Media Delivery Index (MDI) is 
gaining widespread industry acceptance for testing media quality 
over network elements in a video delivery infrastructure. 
MDI’s two components, the Delay Factor (DF) and the Media Loss 
Rate (MLR), are based on concepts that translate directly into 
networking terms: jitter and loss. 
In the framework of this thesis, performance evaluation of IPTV 
transmission through QoE measurements over the local area 
network of the Technological Educational Institute of Crete/Branch 
of Chania is carried out. Various testing scenarios for unicasting 
and multicasting by the use of the Video Lan Server (VLS) and the 
Video Lan Client (VLC) are examined while measurements were 
taken and processed by the Agilent Framescope Pro device and 
its associated software. Finally derived may be useful for the 
deployment of IPTV services in a LAN environment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περί τεχνολογίας IPTV 

         

        Το IP [25,26] είναι ένα πρωτόκολλο που κρύβει το από κάτω 

φυσικό δίκτυο µε την δηµιουργία µιας εικονικής όψης δικτύων. 

Είναι ένα αναξιόπιστο , πρωτόκολλο παράδοσης πακέτων. Να 

σηµειώσουµε ότι τα πακέτα που σταλθήκαν από το IP µπορεί να 

χαθούν ,η ακόµα να φτάσουν εκτός σειράς . Το IP υποθέτει ότι τα 

υψηλοτέρα πρωτοκόλλα στρώµατος θα εξετάσουν αυτές τις 

ανωµαλίες. Το IP πρωτόκολλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

χωρίς σύνδεση ώστε να ελαχιστοποιηθεί  η εξάρτηση από 

συγκεκριµένα υπολογιστικά κέντρα . 

 

 

1.1 Πρωτόκολλο IP 

 

1.1.1Λειτουργία IP 

 

 

Το πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου εφαρµόζει δύο βασικές 
λειτουργίες: 

 

Εξέταση και τεµαχισµός. Οι ενότητες (αυτοτελής µονάδες-
module) διαδικτύου χρησιµοποιούν τις διευθύνσεις που βρίσκονται 
στην επικεφαλίδα του IP για να διαβιβάσουν τα δεδοµενογράµµατα 
προς τους προορισµούς τους. Η επιλογή ενός µονοπατιού για τη 
µετάδοση καλείται δροµολόγηση. Οι ενότητες χρησιµοποιούν τα 
πεδία της επικεφαλίδας για να τεµαχίσουν και να συγκεντρώσουν 
εκ νέου τα δεδοµενογράµµατα όταν χρειάζεται, για τη µετάδοση 
µέσω των δικτύων. 

Το µοντέλο της λειτουργίας είναι ότι, µια ενότητα διαδικτύου 
βρίσκεται σε κάθε host που συµµετέχει στην επικοινωνία και σε 
κάθε πύλη που διασύνδεει τα δίκτυα. Αυτές οι ενότητες 
µοιράζονται τους κοινούς κανόνες για τα πεδία διευθύνσεων  για 



τον τεµαχισµό  και για  τη συγκέντρωση των δεδοµενογραµµάτων. 
Επιπλέον αυτές οι ενότητες (ειδικά στις πύλες) εκτελούν τις 
διαδικασίες για να ληφθούν οι αποφάσεις δροµολόγησης καθώς 
και άλλες λειτουργίες. 

        Το πρωτόκολλο διαδικτύου µεταχειρίζεται κάθε 
δεδοµενόγραµµα ως ανεξάρτητη οντότητα και ανεξάρτητη από 
οποιοδήποτε άλλο δεδοµενόγραµµα. ∆εν υπάρχει καµιά  σύνδεση  
ή  λογικό κύκλωµα      (εικονική).Το πρωτόκολλο διαδικτύου 
χρησιµοποιεί τέσσερις  βασικούς  µηχανισµούς  για  την  παροχή  
της υπηρεσίας  του: τύπος  υπηρεσίας, χρόνος ζωής ,προαιρετικές 
δυνατότητες, και έλεγχος σφαλµάτων(checksum)επικεφαλίδων. 

Ο τύπος υπηρεσίας χρησιµοποιείται για να  δείξει  την  
ποιότητα της επιθυµητής  υπηρεσίας. Τύπος  υπηρεσίας  είναι  ένα  
αφηρηµένο ή  γενικευµένο σύνολο παραµέτρων που χαρακτηρίζει 
τις επιλογές υπηρεσιών που παρέχονται στα δίκτυα που 
αποτελούν το διαδίκτυο. Αυτός ο τύπος ένδειξης υπηρεσιών 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τις πύλες για να επιλέξει τις 
πραγµατικές παραµέτρους µετάδοσης για ένα ιδιαίτερο δίκτυο, το 
δίκτυο που χρησιµοποιείται στον επόµενο προορισµό, ή την 
επόµενη πύλη κατά τη δροµολόγηση ενός δεδοµενογράµµατος. 

Ο χρόνος ζωής είναι µια ένδειξη ενός ανώτερου στοιχείου 
που δεσµεύεται στη διάρκεια ζωής ενός δεδοµενογράµµατος. 
Ορίζετε από τον ποµπό του δεδοµενογράµµατος και µειώνεται στα 
σηµεία κατά µήκος της διαδροµής όπου υποβάλλεται σε 
επεξεργασία. Εάν ο χρόνος ζωής γίνει µηδέν προτού να φτάσει  το 
δεδοµενόγραµµα στον προορισµό του, το  δεδοµενόγραµµα 
καταστρέφεται. Ο χρόνος ζωής µπορεί να θεωρηθεί ως χρονικό 
όριο. 

Οι προαιρετικές δυνατότητες προσφέρουν τον έλεγχο λειτουργίας. 

Οι προαιρετικές δυνατότητες περιλαµβάνουν διατάξεις για τις 

χρονοδφραγίδες, την ασφάλεια και την ειδική δροµολόγηση. 

         Το Checksum επικεφαλίδων παρέχει µια επαλήθευση ότι οι 
πληροφορίες που χρησιµοποιούνται στο δεδοµενόγραµµα  έχουν 
διαβιβαστεί σωστά. Τα δεδοµένα µπορούν να περιέχουν 
σφάλµατα. Εάν το checksum επικεφαλίδων αποτύχει να διορθώσει 
τα σφάλµατα (σε περίπτωση ριπής σφαλµάτων),το 
δεδοµενόγραµµα απορρίπτεται αµέσως από την οντότητα που 
ανιχνεύει το σφάλµα. 



 Το πρωτόκολλο διαδικτύου δεν παρέχει µια αξιόπιστη 
δυνατότητα επικοινωνίας. ∆εν υπάρχει καµιά επιβεβαίωση. ∆εν 
υπάρχει κανένας έλεγχος  σφάλµατος για τα στοιχεία, µόνο 
checksum επικεφαλίδων. ∆εν υπάρχει καµία αναµετάδοση. 
Υπάρχει όµως έλεγχος ροής. 

Τα σφάλµατα που ανιχνεύονται µπορούν να αναφερθούν 
µέσω του πρωτοκόλλου µηνυµάτων ελέγχου διαδικτύου (ICMP) 
που εφαρµόζεται στην ενότητα πρωτοκόλλου διαδικτύου. 

 

 

1.1.2 Περιγραφή λειτουργίας 

 

       Η λειτουργία ή ο σκοπός του πρωτοκόλλου διαδικτύου 

είναι να κινηθούν τα δεδοµενογράµµατα µέσω ενός 

διασυνδεµένου συνόλου δικτύων. Αυτό γίνεται µε τη διάβαση τους 

από µια ενότητα σε άλλη έως ότου φτάσει στον προορισµό. Οι 

ενότητες βρίσκονται µόνιµα στους host και τις πύλες.  

         Τα δεδονογράµµατα καθοδηγούνται από µια ενότητα σε άλλη 

µέσω των µεµονωµένων  δικτύων βασισµένων στην ερµηνεία µιας 

διεύθυνσης διαδικτύου. Κατά συνέπεια, ένας σηµαντικός 

µηχανισµός του πρωτόκολλου είναι η διεύθυνση διαδικτύου .Στη 

δροµολόγηση των µηνυµάτων από µια ενότητα σε άλλη, τα 

δεδοµενογράµµατα  πρέπει να διαπεράσουν ένα δίκτυο του οποίου 

το µέγιστο µέγεθος πακέτων είναι µικρότερο από το µέγεθος του 

δεδοµενογράµµατος .Για να καταστεί αυτό δυνατόν όπως 

περιγράψαµε και παραπάνω παρέχεται στο πρωτόκολλο 

διαδικτύου ένας µηχανισµός τεµαχισµού. 

 

 

 

 

 

 



      1.1.3 Επικεφαλίδα IP 

 

• Έκδοση: 4 bit 

Το πεδίο έκδοσης δείχνει τη µορφή της επικεφαλίδας 
∆ιαδικτύου. Εδώ έχουµε την έκδοση 4. 

 

• IHL: 4 bit 

Το Internet Header Length είναι το µήκος της επικεφαλίδας σε 
λέξεις των 32 bit, και µας δείχνει στην αρχή των δεδοµένων. 
Σηµειώστε ότι η ελάχιστη τιµή για µια σωστή επικεφαλίδα είναι 5. 

 

• Τύπος υπηρεσίας: 8 bit 

Ο τύπος υπηρεσίας παρέχει µια ένδειξη των παραµέτρων της 

επιθυµητής ποιότητας υπηρεσίας Αυτοί οι παράµετροι πρόκειται 

να χρησιµοποιηθούν για να καθοδηγήσουν την επιλογή των 

πραγµατικών παραµέτρων υπηρεσιών κατά τη διαβίβαση ενός 

δεδοµενογράµµατος µέσω ενός δικτύου. ∆ιάφορα δίκτυα 

προσφέρουν την προτεραιότητα υπηρεσιών, η  οποία µεταχειρίζεται 

κάπως την υψηλής προτεραιότητας κυκλοφορίας σαν σηµαντικότερη 

από άλλη κυκλοφορία .Η σηµαντικότερη επιλογή είναι µια ανταλλαγή 

τριών επίλογων µεταξύ της χαµηλής καθυστέρησης, της υψηλής 

αξιοπιστίας , και του υψηλού ρυθµού απόδοσης. 

 

• Συνολικό µήκος:  16 bit 

Το συνολικό µήκος είναι το µήκος του δεδοµενογράµµατος, που 

µετριέται σε bytes, συµπεριλαµβανοµένης της επικεφαλίδας και των 

δεδοµένων.  Αυτό το πεδίο επιτρέπει στο µήκος ενός 

δεδοµενογράµµατος να είναι µέχρι 65.535bytes. 

      Τέτοια µεγάλα δεδοµενογραµµατα δεν είναι πρακτικά για τους 

περισσότερους host στα δίκτυα. Όλοι οι host πρέπει να 

προετοιµαστούν κατάλληλα για να δεχτούν τα δεδοµενογράµµατα 

µέχρι 576 bytes.Συνίσταται οι host να στέλνουν τα 



δεδοµενογράµµατα µεγαλύτερα από 576 bytes µονό εάν έχουν τη 

διαβεβαίωση ότι ο προορισµός είναι προετοιµασµένος να αποδεχτεί 

µεγαλύτερα δεδοµενογράµµατα. 

       Ο αριθµός 576 επιλέγεται για να επιτρέψει  σε µια οµάδα 

δεδοµένων να διαβιβαστεί εκτός από τις απαραίτητες πληροφορίες 

επικεφαλίδων. 

• Ταυτότητα:  16 bit 

 Μια τιµή ταυτοποίησης που ανατίθεται από τον ποµπό για 
ενίσχυση της συγκέντρωσης των τεµαχίων ενός 
δεδοµενογράµµατος. 

 

• Σηµαίες: 3 bit 

 

• Χρόνος ζωής: 8 bit 

          Αυτό το πεδίο δείχνει το µέγιστο χρόνο που το 

δεδοµενόγραµµα επιτρέπεται να παραµείνει στο σύστηµα. Εάν 

αυτό το πεδίο περιέχει την τιµή µηδέν,   το δεδοµενόγραµµα  

πρέπει  να  καταστραφεί.  Ο χρόνος µετριέται σε δευτερόλεπτα,  

δεδοµένου ότι κάθε ενότητα που επεξεργάζεται ένα δεδοµενόγραµµα 

πρέπει να µειώσει το TTL από τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, 

ακόµα και αν αυτή η διαδικασία µπορεί να κρατήσει και λιγότερο του 

ενός δευτερόλεπτου. Το TTL πρέπει να θεωρηθεί  ως ο µέγιστος 

χρόνος που µπορεί να υπάρξει το δεδοµενόγραµµα. Σκοπός  λοιπόν 

είναι να αναγκάσει τα δεδοµενογράµµατα που δεν µπορούν να 

παραδοθούν , να απορροφηθούν καθώς και να δεσµεύσει τη µεγίστη 

ζωής τους. 

 

• Πρωτόκολλο: 8 bit 

Αυτό το πεδίο δείχνει το επόµενο επίπεδο πρωτόκολλου που 
χρησιµοποιείται. Οι τιµές για τα διάφορα πρωτόκολλα 
προσδιορίζονται στους "ανατεθειµένους αριθµούς". 

 



• Checksum επικεφαλίδων:  16 bit 

        Checkum υπάρχει στην επικεφαλίδα µόνο εφόσον κάποια 

πεδία επικεφαλίδων αλλάξουν (π.χ. χρόνος ζωής) . Αυτό 

υπολογίζεται ξανά και γίνεται έλεγχος σε κάθε σηµείο που η 

επικεφαλίδα διαδικτύου υποβάλλεται σε επεξεργασία 

 

•  Προαιρετικές δυνατότητες: µεταβλητό µέγεθος 

Οι προαιρετικές δυνατότητες µπορούν να εµφανιστούν 
αλλά µπορεί και να µην εµφανιστούν. Πρέπει να εφαρµοστούν 
από όλες τις ενότητες IP 

 

• Γέµισµα : µεταβλητό µέγεθος 

Το γέµισµα επικεφαλίδων ∆ιαδικτύου χρησιµοποιείται για να 
εξασφαλίσει ότι η επικεφαλίδα τελειώνει σε ένα όριο των 32 bits. 

 

• ∆ιεύθυνση προέλευσης:  32 bit 

• ∆ιεύθυνση προορισµού:  32 bit 

 

 

1.1.4  Πρωτόκολλα µεταφοράς δεδοµένων IP 

 

 

        Το UDP[25] είναι µια εφαρµογή στην IP. ∆εν προσθέτει καµιά 

αξιοπιστία, έλεγχο ροής ,η αποκατάσταση σφάλµατος στην 

IP.Χρησιµεύει ως πολυπλέκτης / αποπολυπλέκτης για την 

αποστολή και τη λήψη των δεδοµενογραµµάτων ,και για τη 

χρησιµοποίηση των θυρών για να κατευθύνει τα 

δεδοµενογράµµατα  όπως φαίνεται στο σχήµα (1.1) 

 

 



 

 

Σχήµα1.1 

 

Το UDP παρέχει έναν µηχανισµό για να σταλεί ένα 
δεδοµενόγραµµα από µια εφαρµογή σε άλλη. Το στρώµα UDP 
µπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά λεπτό και είναι, συνεπώς, πολύ 
αποδοτικό, αλλά απαιτεί από την εφαρµογή να λάβει την ευθύνη 
για την αποκατάσταση σφάλµατος, κλπ. 

Εφαρµογές που στέλνουν τα δεδοµενογράµµατα σε ένα 
host είναι ανάγκη να προσδιορίσουν έναν στόχο που είναι πιο 
συγκεκριµένος από τη διεύθυνση IP, επειδή τα δεδοµενογράµµατα 
κατευθύνονται κανονικά σε ορισµένες διαδικασίες και όχι στο 
σύστηµα. Το UDP το παρέχει την δυνατότητα αυτή µε τη 
χρησιµοποίηση των θυρών (ports). 

 

Μορφή διαγράµµατος δεδοµένων UDP 

 

Κάθε UDP στέλνεται µέσα σε ένα ενιαίο δεδοµενόγραµµα IP, 
αν και  αυτό  µπορεί να τεµαχιστεί κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. 
Η λαµβάνουσα εφαρµογή IP θα το συγκεντρώσει εκ νέου πριν το 
παρουσιάζει  στο στρώµα UDP. Όλες οι εφαρµογές IP απαιτείται να 
αποδεχθούν τα δεδοµενογράµµατα 576 οκτάδων, το οποίο σηµαίνει 
ότι επιτρέπει  στην  επικεφαλίδα  ένα  µέγιστο  µέγεθος 60  οκτάδων. 
Πολλές εφαρµογές θα αποδεχθούν και µεγαλύτερα, αλλά αυτό δεν 
είναι εγγυηµένο. 



Το δεδοµενόγραµµα UDP έχει µια επικεφαλίδα 8-οκτάδων 

 

 

 

                     Σχήµα 1.2   Μορφή επικεφαλίδας UDP 

 

Όπου: 

 

•  Η θύρα πηγής δείχνει τη θύρα αποστολής της εφαρµογής.  

•  Η θύρα προορισµού προσδιορίζει τη θύρα προορισµού 
της εφαρµογής στον  host προορισµού. 

         •  Length. Είναι το µήκος(σε οκτάδες) αυτού του 

δεδοµενογράµµατος , συµπεριλαµβανοµένης της επικεφαλίδας 

.•  Checksum (προαιρετικό) είναι ο έλεγχος σφαλµάτων. 

 

 Transmission Control Protocol (TCP): 

 

Στο πρωτόκολλο έλεγχου µετάδοσης (TCP) [25]  ο 

αποµακρυσµένος υπολογιστής αναµένεται ‘να συνδεθεί µε’ τον 

αποµακρυσµένο host πριν πραγµατοποιηθεί η ανταλλαγή 

δεδοµένων .Το TCP εγγυάται  µια πιο αξιόπιστη µέθοδο 

παράδοσης των πληροφοριών µέσω της χρήσης των αριθµών 

ακολουθίας, των αναγνωρίσεων, και µιας τριπλής “χειραψίας”. 

 

 



Σε κάθε τµήµα µνήµης των δεδοµένων ανατίθεται ένας αριθµός 

ακολουθίας, έτσι ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να 

συγκεντρωθούν εκ νέου στο τέλος. Για να εξασφαλίσει ότι το 

στοιχείο παραλαµβάνεται όπως διαβιβάζεται, ο λαµβάνων host 

πρέπει  να  στείλει  µια  αναγνώριση (ack), εντός  µιας  

συγκεκριµένης  χρονικής περιόδου. Εάν το ask δεν 

παραλαµβάνεται, το τµήµα δεδοµένων αναµεταδίδεται. Εάν ένα 

τµήµα δεδοµένων παραλαµβάνεται από έναν αλλοιωµένο ή 

ακατάλληλο προς χρήση όρο, ο host στο τέλος το στέλνει απλά 

στον “κάδο” χωρίς αποστολή ενός ack.  

 

Το TCP λειτουργεί µέσω των αριθµηµένων θυρών ώστε να 
παρέχει τις συγκεκριµένες θέσεις παράδοσης. Οποιαδήποτε θύρα µε 
αριθµό λιγότερο από 256  θεωρείται συνήθως χρησιµοποιηµένη 
θύρα. 

 

       Επικεφαλίδα TCP 

 

Η επικεφαλίδα TCP έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

 

 

Σχήµα1.3 



Όπου: 

 

          •     Θύρα πηγής είναι ο δεκαεξάµπιτος αριθµός(16bit) που 

χρησιµοποιείται από τον δεκτή για να απαντήσει. 

.•   Θύρα προορισµού είναι ο δεκαεξάµπιτος(16bit) αριθµός 
προορισµού 

.•   Sequence Number, είναι ο αριθµός  ακολουθίας  της  
πρώτης  οκτάδας δεδοµένων σε αυτό το τµήµα µνήµης. Εάν το 
δυαδικό ψηφίο ελέγχου SYN τίθεται, ο  αριθµός ακολουθίας είναι ο 
n και η πρώτη οκτάδα δεδοµένων είναι n+1. 

•       Αριθµός αναγνώρισης. Εάν το bit ελέγχου ack τίθεται, 
αυτό το πεδίο περιέχει  την τιµή του επόµενου αριθµού ακολουθίας 
που ο δέκτης αναµένει να λάβει. 

         •      Τα στοιχειά αντιστάθµισης είναι οι 

τριανταδυάµπιτες(32bit) λέξεις στην επικεφαλίδα TCP.∆είχνει που 

αρχίζουν τα δεδοµένα. 

            •      Έξι bit που διατηρούνται για µελλοντική χρήση 

          •   Το URG δείχνει το επείγον πεδίο δεικτών και είναι 
σηµαντικό σε αυτό το τµήµα µνήµης. 

• Το ack δείχνει ότι το πεδίο αναγνώρισης είναι 
σηµαντικό σε αυτό το τµήµα µνήµης. 

• Λειτουργία ώθησης PSH. 

• Το RST ξανά ρυθµίζει τη σύνδεση. 

• Το SYN συγχρονίζει τους αριθµούς ακολουθίας. 

• Το FIN σηµαίνει όχι άλλα δεδοµένα από τον ποµπό. 

• Το παράθυρο χρησιµοποιείται στα τµήµατα µνήµης 
ack. Προσδιορίζει τον αριθµό οκτάδων δεδοµένων, αρχίζοντας µε 
αυτόν που υποδεικνύεται στο πεδίο αριθµού αναγνώρισης ότι  
είναι πρόθυµος να αποδεχθεί δεδοµένα. 

        • Το checkum είναι ο δεκαεξαµπιτος έλεγχος 

σφαλµάτων.  



• Ο επείγων δείκτης δείχνει τα πρώτα δεδοµένα µετά 
από τα επείγοντα στοιχεία. 

 

1.2 IP-TV 

 

1.2.1 Εισαγωγή 

 

Το IPTV (Internet Protocol Television) [19,25] είναι ένα σύστηµα 

όπου η υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης παραδίδεται µε  τη  

χρησιµοποίηση  του  Πρωτοκόλλου ∆ιαδικτύου πάνω από µια 

υποδοµή δικτύων, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την 

παράδοση από µια σύνδεση ευρείας ζώνης. Ένας γενικός 

καθορισµός IPTV είναι: Τηλεοπτικό περιεχόµενο που αντί να 

παρεµβάλλεται µέσω των παραδοσιακών τυποποιήσεων 

µετάδοσης η των καλωδίων, παραλαµβάνεται από τον θεατή µέσω 

των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για τα δίκτυα 

υπολογιστών. 

 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα(1.5): 

 

•  οι χρήστες µπορούν να λάβουν και να εµφανίσουν το 
περιεχόµενο σε µια TV, ένα PC, ή ακόµα και µε µια φορητή συσκευή 
σε κίνηση. 

•   Οι κεντρικοί υπολογιστές (servers) στεγάζουν τις συλλογές 
τίτλων ταινιών. Το περιεχόµενο TV κωδικοποιείται συνήθως σε µια 
πρότυπη µορφή. 

•  Το περιεχόµενο µπορεί να είναι µετάδοση ή διανοµή κατά 
απαίτηση, και όλες ελέγχονται από τον κεντρικό υπολογιστή του 
server, 

•  Τα  αιτήµατα  χρηστών  τα  χειρίζεται  ο  server  του IPTV  
και  οι  ροές τεµαχίζονται σε ένα συρµό πακέτων IP. 

         •  Τα πακέτα IP κινούνται εντός ενός κεντρικού IP δικτύου. 

Αντίθετα από τα πακέτα φωνής που απαιτούν µόνο 64 kbps ή 



λιγότερα µε τη συµπίεση. Τα συµπιεσµένα πακέτα έχουν ανάγκη 

σχεδόν 1 Mbit ανά δευτερόλεπτο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

των χρηστών. Αυτός είναι ο λόγος για µια ευρυζωνική σύνδεση 

δικτύων. Για να εξασφαλιστεί η οµαλή παράδοση της υπηρεσίας 

TV, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει τις 

κατάλληλες συνδέσεις και τους πόρους για να εξασφαλίσει ότι δεν 

θα υπάρξει καµία διακοπή. Εποµένως, ένα εγγυηµένο µονοπάτι 

από την αρχική πηγή ως την τελική διανοµή θα πρέπει να είναι 

κάτω από συνεχή παρακολούθηση από έναν φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Τα σύνθετα συστήµατα υποστήριξης λειτουργίας (OSS) 

οργανώνονται για να εκπληρώσουν την παραγγελία  υπηρεσιών, τη 

διαβεβαίωση υπηρεσιών, και τις λειτουργίες τιµολόγησης. 

 

 

Σχήµα 1.4 Μορφή client-server αρχιτεκτονικής IPTV 

 

 

Για τους χρήστες, το IPTV παρέχεται συχνά από κοινού µε 
Βιντεοπαραγγελία (Video On Demand-VoD) και µπορεί να 
‘’συνενωθεί’’ µε Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου όπως η πρόσβαση Ιστού 
και το VoIP. Η εµπορική συνένωση της πρόσβασης IPTV, VoIP και 
διαδικτύου αναφέρεται ως «Triple Play» υπηρεσία (αν προστεθεί και 
η κινητικότητα (mobility) καλείται «Quadruple Play»). Στο IPTV 
παρέχονται από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών (service 
provider) χρησιµοποιώντας µια κλειστή υποδοµή δικτύων. Αυτή η 



κλειστή υποδοµή δικτύων είναι σε ανταγωνισµό µε την παράδοση  
υπηρεσιών  σε  TV  µέσω  του δηµόσιου διαδικτύου,  
αποκαλούµενη Τηλεόραση ∆ιαδικτύου (Internet TV). 

Για την παρουσίαση στους υπολογιστές και στις τηλεοράσεις 
του περιεχοµένου που στέλνουν οι προµηθευτές υπάρχουν τα 
παρακάτω επίπεδα του σχήµατος (1.5): 

 

 

Σχήµα1.5 OSI επίπεδα IPTV 

 

 

1.2.2 ιστορική αναφορά για την ανακάλυψη και την 
χρησιµότητα του IPTV 

 

Ο όρος IPTV [1] εµφανίστηκε αρχικά το 1995 µε την ίδρυση του 

Precept Software. Σχεδίασαν και έχτισαν ένα τηλεοπτικό προϊόν 

διαδικτύου που ονοµάστηκε «IP/TV».Το IP/TV ήταν µια εφαρµογή 

συµβατή µε τα Windows και τα Unix µε δυνατότητα µεταδόσεις 

βίντεο σε ποιότητα DVD, χρησιµοποιώντας το unicast και το IP 

πολλαπλής διανοµής (multicast) RTP/RTCP.Η Cisco διατηρεί το 

εµπορικό σήµα «IP/TV». Το Κίνγκστον ήταν µια από τις πρώτες 

επιχειρήσεις στον κόσµο που εισήγαγε το IPTV και τη IP VOD µέσω 

ADSL. Στο παρελθόν αυτή η τεχνολογία έχει περιοριστεί από το 

χαµηλό εύρος ζώνης. Στα ερχόµενα έτη το IPTV(που θα 

χρησιµοποιείται από τους χρήστες στα σπίτια τους) αναµένεται να 

αναπτυχτεί η τεχνολογία σε ευρεία ζώνη 2005 ήταν διαθέσιµη σε 

περισσότερες από 200 εκατοµµύρια οικογένειες παγκοσµίως. 



Πολλοί από τους σηµαντικούς προµηθευτές τηλεπικοινωνιών 

παγκόσµιος εξερευνούν το IPTV ως νέα ευκαιρία εισοδήµατος από 

τις υπάρχουσες αγορές τους και ως αµυντικό µετρό εναντία στις 

συµβατικότερες υπηρεσίες καλωδιακών τηλεοράσεων. 

 Στο µεταξύ υπάρχουν χιλιάδες εγκαταστάσεις IPTV µέσα σε 
σχολεία, εταιρίες, και άλλα όργανα που δεν απαιτούν τη χρήση 
συνδέσεων ευρείας ζώνης. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
ιστορικά έχουν υπάρξει πολλοί διαφορετικοί ορισµοί της "IPTV": 
Ο πιο ευρέως αποδεκτός ορισµός σήµερα είναι: πολλαπλά 
προγράµµατα µεταφοράς συνεχούς ροής. 

 

1.2.3 Απαιτήσεις IPTV 

 

Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις ώστε η IPTV [25]να είναι 
επιτυχής  η ποιότητα της υπηρεσίας ή QoS: Μερικοί 
συγκεκριµένοι µηχανισµοί QoS απαιτούν  µια περιορισµένου 
εύρους ζώνης  πρόσβαση. 

Η  ροή  πρέπει  να  οργανωθεί  κατά  µήκος ολόκληρου  του  
µονοπατιού µετάδοσης.  Οι  ποιοτικές  απαιτήσεις  µπορούν  
να  ρυθµιστούν  κατά διαστήµατα. 

Σηµειώστε ότι ένα τέτοιο δυναµικό σχέδιο QoS µπορεί να 
απαιτεί αλλαγές στην πολιτική QoS για να διαδοθεί σε όλη την 
υποδοµή. 

 

• Πολλαπλή διανοµή (multicast): Η χρήση πολλαπλής 
διανοµής είναι µια ευκολία για το χειριστή για να 
ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες για πόρους δικτύων. Το PIM 
(Protocol Independent Multicast ) Χρησιµοποιεί τη δροµολόγηση 
πληροφοριών που παρέχονται από άλλα παραδοσιακά 
πρωτόκολλα δροµολόγησης, όπως το Border Gateway Protocol 
(BGP).. 

Η υπηρεσία IPTV πρέπει να είναι διαθέσιµη είτε είναι µε 
unicast (όπως στη βιντεοπαραγγελία) ή πολλαπλής διανοµής 
(όπως στη µετάδοση TV). 

 



        • Authentication/authorization/identity(Επιβεβαίωση 

ταυτότητας): Η υπηρεσία  IPTV πρέπει να εγκριθεί για να εκτελέσει 

µια συγκεκριµένη λειτουργιά. Τα περιπλοκότερα εξατοµικευµένα 

 µοντέλα έγκρισης µπορεί να απαιτήσουν  µερικές παραλλαγές της 
υπηρεσίας, παραδείγµατος χάριν, γονικοί έλεγχοι. 

 

•Περιβάλλον επικοινωνίας: Είναι παρόµοιο µε την υπηρεσία 
παρουσίας στη σύγκλιση VoIP. 

 

• Nomadicity: για µια υπηρεσία IPTV, το nomadicity 
σύσκεψης πολυµέσων κανονικά ερµηνεύεται ως χρήστης που είναι 
σε θέση να έχει πρόσβαση στο ίδιο σχεδιάγραµµα υπηρεσιών από 
µια διαφορετική θέση. 

Η αναλογία απόδοση-κόστος είναι πιθανό να οδηγήσει στις 
φορητές συσκευές ή στα φορητά τερµατικά, ικανά για υπηρεσίες 
IPTV έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας. 

 

• Επείγουσες υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες IPTV παρέχουν 
ειδοποιήσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (παραδείγµατος 
χάριν, µια thunderstorm προειδοποίηση). 

         

          

         •    Ανακάλυψη περιεχοµένου και υπηρεσιών: Με την βοήθεια 

ενός συγκεντρωµένου ή διανεµηµένου καταλόγου αρχείων, ο 

χρήστης είναι σε θέση να ψάξει και να εντοπίσει το τηλεοπτικό 

περιεχόµενο από τα τερµατικά. Η αναζήτηση µπορεί να είναι 

κείµενο, εικόνα, ή βίντεο. Το περιεχόµενο και η υπηρεσία 

υποβάλλονται σαν έκθεση στο χρηστή ως αποτέλεσµα της 

αναζήτησης.  

 

 



• DRM (Digital rights management): Ασφάλεια διοικητικών 
δικαιωµάτων τεχνολογίας IP δικτύων και ασφάλεια εφαρµογής  
που επιτρέπει την πιστοποίηση της νοµιµότητας της αρχικής 
πηγής του τηλεοπτικού περιεχοµένου.  

 

• ∆ιαχείριση συνόδων: Οι πρότυπες διαχειρίσεις συνόδων 
επικοινωνίας χρηστών πρέπει να χτιστούν πάνω από το SIP ή το 
RTCP ή άλλα πρωτόκολλα ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να 
λαµβάνουν µια ικανοποιητική παράδοση. Παραδείγµατος χάριν, 
έναρξη ταινίας, τερµατισµός, κ.ο.κ. Για να εκπληρωθούν όλες αυτές 
οι απαιτήσεις θα πρέπει να διατεθεί το κατάλληλο λογισµικό στο 
SP. Οι επιτρεπόµενες τεχνολογίες υποστηρίζονται άµεσα από 
διάφορα πρωτόκολλα IETF συµπεριλαµβανοµένου του 
πρωτοκόλλου σε πραγµατικό χρόνο, του Real-Time Control 
Protocol και του Stream Control Transmission Protocol. 

 

 

       1.2.4 Τα επιχειρησιακά οφέλη και οι εφαρµογές 

 

Νέες τεχνολογίες IPTV και εφαρµογές έχουν σαν 
αποτέλεσµα, ικανοποιηµένους προµηθευτές περιεχοµένου ,καθώς 
επίσης και νέα εµπειρία χρηστών. Οι υπηρεσίες IP παρέχουν 
διάφορα οφέλη[25] : 

 

• στους χρήστες, η τεχνολογία IPTV επιτρέπει να επιλέξουν το 
περιεχόµενο που θέλουν καθώς και το χρόνο που θέλουν να το 
παρακολουθήσουν.   Μπορούν να χρησιµοποιήσουν τις συσκευές 
που θέλουν αρκεί να είναι διαθέσιµες. 

• Οι προµηθευτές προσθέτουν νέες ευκαιρίες διανοµής. 
Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και να κάνουν εµπόριο µε τη 
συλλογή των δεδοµένων που διαθέτουν. 

         • Οι φορείς παροχής υπηρεσιών µπορούν να απλοποιήσουν 

την  περιεχόµενο  καθώς και τις υπηρεσίες του IP( όπως ο καιρός 

,τα παιχνίδια, οι φωτογραφίες και η µουσική στη TV).Παραδείγµατος 

χάριν, η TV µπορεί να ενσωµατωθεί  µε άλλες συσκευές 



τοποθετώντας έναν µετασχηµατιστή(STB).Το  IP STB είναι η πύλη 

της TV στην ψηφιακή µουσική, τα βίντεο και τις φωτογραφίες. 

 

        1.2.5 Πλεονεκτήµατα της IPTV 

 

Η πλατφόρµα IP [1] προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
, όπως η δυνατότητα ενοποίησης µε άλλες τηλεοπτικές υπηρεσίες 
που βασίζονται στο IP, π.χ. η υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο 
Internet και VoIP. 

 

Σε µια τυπική τηλεόραση ή ένα δορυφορικό δίκτυο, µε χρήση 
τεχνολογίας µετάδοσης βίντεο, όλο το περιεχόµενο ρέει συνεχώς σε 
κάθε πελάτη . 

Ο πελάτης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε ένα µεγάλο 
αριθµό επιλογών. Ένα δίκτυο µεταγωγής IP λειτούργει διαφορετικά. 
Το περιεχόµενο παραµένει στο δίκτυο, και µόνο το περιεχόµενο 
που επιλεγεί ο πελάτης θα σταλεί στο σπίτι του. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να αποδεσµεύεται εύρος ζώνης. 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα του δικτύου που βασίζεται στο IP    
είναι η πρόσβαση του καταναλωτή οποτεδήποτε θελήσει στα 
περιεχόµενα, µέσω των τηλεοράσεων τους, των υπολογιστών και 
των κινητών τηλεφώνων.  

 

1.2.6 Αρχιτεκτονική της IPTV 

 

    Το IPTV έχει δυο σηµαντικές µορφές: δωρεάν και επί 

πληρωµή. 

Τον Ιούνιο του 2006, υπήρχαν πάνω από 1300 κανάλια IPTV 

τα οποία διατέθηκαν δωρεάν.Ο τοµέας αυτός αναπτύσσεται µε 

ταχείς ρυθµούς και οι µεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί 

παγκοσµίως µεταδίδουν το σήµα των εκποµπών τους,  µέσω του 

Internet Protocol. Αυτά τα δωρεάν κανάλια IPTV απαιτούν  µια 

σύνδεση στο internet, καθώς  και µια συσκευή µε δυνατότητα 



σύνδεσης µε το internet όπως και ένα  HDTV συνδεδεµένο µε έναν 

υπολογιστή ή ακόµα και ένα 3G/ κινητό τηλέφωνο για µεταδόσεις 

ευρείας ζώνης.Η  απόκτηση του περιεχοµένου   είναι το πρώτο 

βήµα για να γίνει η µετάδοση. Εδώ εστιάζουµε στις τεχνικές πτυχές 

δικτύωσης IP [25] : 

• Απαιτούνται πολλαπλές διασυνδέσεις δικτύων IP µεταξύ 
της υποδοµής των φορέων παροχής υπηρεσιών και αυτής του 
φορέα παροχής υπηρεσιών IPTV. 

• Το βίντεο της IPTV εφαρµογής διαφέρει από τη δορυφορική 
ή την καλωδιακή αρχιτεκτονική TV δεδοµένου ότι η ραδιοσυχνότητα 
ή το σήµα RF επιλέγεται και τοποθετείται στα πακέτα για την 
παράδοση µέσα από ένα βασισµένο σε IP ευρυζωνικό δίκτυο. 

• Το περιεχόµενο που αποκτάται πρέπει να είναι σε µια 
ή περισσότερες τηλεοπτικές αποθήκες εµπορευµάτων, όπου οι 
τίτλοι πρέπει να εντοπίζονται εύκολα. Για αυτόν το λόγο, το 
παραδοσιακό DNS µπορεί να επεκταθεί σε µερικές πτυχές του 
επιπέδου υπηρεσιών. 

• Κανονικά, το δίκτυο διανοµής ταξινοµείται σαν ιεραρχικό 
σχεδιάγραµµα. Ο κορυφαίος δροµολογητής διανοµής πρέπει να 
χειριστεί µια µεγαλύτερη ποσότητα κυκλοφορίας IP και το 
περιφερειακό hub µπορεί να καταχωρεί και να δροµολογεί στις 
τοπικές περιοχές. 

Επειδή η IPTV χρησιµοποιεί τυποποιηµένα πρωτόκολλα 
δικτύου υπόσχεται µείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και 
χαµηλότερες τιµές για τους χρήστες. Οι τοπικές IPTV που 
χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την διανοµή Audio 
Visual συνήθως βασίζεται σε ένα µείγµα από: α) υποδοχή 
εξοπλισµού και του κωδικοποιητή Συµβατικής Τηλεόρασης 
IPTVβ)Πύλες (Gateways) IPTV που λαµβάνουν κανάλια MPEG και 
IP και τα συνδέουν ώστε να δηµιουργήσουν πολλαπλές συνεχείς 
ροές (multicast streams) . 

 

        Όλο και περισσότερο  οι προµηθευτές χρησιµοποιούν τις 

συνδέσεις IP µε σκοπό της υψηλής ποιότητας ήχου στα κέντρα 

παράγωγης τους. 



Αυτό εν µέρει οφείλεται στο γεγονός ότι διάφορες χώρες 
αποσύρουν τις υπηρεσίες ISDN, οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί 
ευρέως για το σκοπό αυτό στο παρελθόν. 

Οι τύποι διαφορετικών ηχητικών συµβολών τηλεοπτικής 
αναµετάδοσης µπορούν να προσδιοριστούν: 

       •  Μονόδροµος χωρίς κανάλι επιστροφής (παράδειγµα 

:µετάδοση από δορυφόρο). 

        • Αµφίδροµος όπου ο ήχος επιστροφής είναι περιορισµένης 

ζώνης (παράδειγµα : συναυλία, σχόλια ποδοσφαίρου). Η  

λανθάνουσα κατάσταση  δεν είναι πρόβληµα. 

         •Αµφίδροµος  µε  αµφίδροµο  ευρυζωνικό  ήχο 
(παραδείγµατα:     συνέντευξη, συζήτηση). Η λανθάνουσα 
κατάσταση είναι ένα πρόβληµα. 

Οι απαραίτητες απαιτήσεις για να επιτύχουν τη 
λειτουργικότητα του ήχου µέσα από τις συσκευές µετάδοσης IP 
είναι: 

       • Πρωτοκολλά µεταφορών που χρησιµοποιούνται πάνω 

από την IP, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών 

αποκατάστασης απώλειας πακέτων. 

• Ηχητικοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης. 

 

•Ηχητική ενθυλάκωση πλαισίων: καθορισµός της  
διαµόρφωσης  και  της ενθυλάκωσης  των  ηχητικών  πλαισίων  
στα  πλαίσια  του  στρώµατος µεταφοράς. 

 

• Σηµατοδοσία: καθορίζει την οργάνωση σύνδεσης και τη 
διαδικασία λήξης, και επισηµαίνει τις παραµέτρους για το δέκτη 
(ηχητική κωδικοποίηση, κ.λπ.). Εξετάζεται επίσης η µονόδροµη 
σηµατοδοσία. 

 

 

Τα συστήµατα IPTV µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις 
περιοχές:1) το άνω άκρο (Video Headend), 2) το κεντρικό IP 



δίκτυο, 3)το στρώµα πρόσβασης (Access layer) και 4) ο εξοπλισµός 
του πελάτη . ∆ύο παραδείγµατα ενός σχεδίου δικτύων IPTV 
φαίνονται στα παρακάτω  σχήµατα 1.6(α), 1.6(β) 

 

 

 

Σχήµα 1.6( α )    Αρχιτεκτονική ∆οµή IPTV 

 



 

Σχήµα 1.6(β) Αρχιτεκτονική ∆οµή IPTV 

 

       1.2.7 Video Headend 

 

Το Video Headend είναι το σηµείο όπου το περιεχόµενο 
του βίντεο συλλέγεται, κρυπτογραφείται και συµπιέζεται έτσι ώστε 
µπορεί να σταλεί µέσω του δικτύου IP. Αυτά τα άνω άκρα απαιτούν 
την ολοκλήρωση από ένα µεγάλο αριθµό υλικών και προϊόντων 
λογισµικού όπως οι δορυφορικές κεραίες, οι δέκτες, οι 
κωδικοποιητές και τα ψηφιακά συστήµατα διαχείρισης δικαιωµάτων. 

 

Η κωδικοποίηση των σηµάτων όπως αναφέρεται και 
παραπάνω γίνεται από τον Codec δηλαδή τον κωδικοποιητή-
αποκωδικοποιητή και η λειτουργία αποτελείται από: 

•Τη συµπίεση: καθώς το εύρος ζώνης που απαιτείται για 
να διαβιβαστεί το ασυµπίεστο  βίντεο  υπερβαίνει  τους  
περιορισµούς των  περισσότερων τεχνολογιών δικτύων σήµερα. 

•Την κρυπτογράφηση: Χρησιµοποιείται όπου οι 
προµηθευτές περιεχοµένου θέλουν να προστατεύσουν τα 
δεδοµένα τους από αναρµόδια χρήση. Σε  κάποια σηµεία, η 
µετάδοση σηµάτων είτε συµπιέζεται είτε αποσυµπιέζεται 
χρησιµοποιώντας MPEG. Στις εφαρµογές IPTV, το MPEG είναι 
ένας πολύ αποδοτικός τρόπος τα σήµατα ήχου και βίντεο να 
συµπιεστούν ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή µετάδοση. 



1.2.8 Κεντρικό IP δίκτυο 

 

        Το κεντρικό IP [19,27] δίκτυο ενός φορέα παροχής υπηρεσιών 

σχεδιάζεται για να µεταφέρει µεγάλες ποσότητες δεδοµένων 

γρήγορα, µε ασφάλεια και αξιοπιστία στα τοπικά συστήµατα 

διανοµής. Το κεντρικό IP δίκτυο είναι παρόµοιο µε έναν «κορµό» σε 

ένα σύστηµα καλωδίων. Αυτό το δίκτυο µπορεί επίσης να 

αποτελείται από δορυφόρους. Καθώς το τηλεοπτικό φτάνει στην 

άκρη του δικτύου(δηλ µια µητροπολιτική περιοχή), άλλο 

περιεχόµενο ή/και υπηρεσίες µπορούν να προστεθούν πριν 

σταλούν στο σπίτι. Σε ένα µοντέλο επικοινωνίας µε στρώµατα 

δικτύου και η τηλεόραση(TV)  στο στρώµα εφαρµογής. Τρία 

απλουστευµένα παραδείγµατα παρακάτω σχήµα (1.7) 

 

 

 

 

Σχήµα 1.7 

 



Οι βελτιώσεις πρόσβασης στο δίκτυο είναι απαραίτητες. Υπάρχουν 

δυο τύποι ευζωνικών βελτιώσεων δικτύων: 

 

•  Fiber to the home (FTTH- Οπτική ίνα στο σπίτι) 

 

•  Fiber to the neighborhood (FTTN- Οπτική ίνα στη γειτονιά) 

 

 

1.2.9 Τεχνολογίες  IPTV 

 

Υπάρχουν διάφορες βασικές τεχνολογίες απαραίτητες για 
µια επιτυχή εφαρµογή IPTV [25]: 

 

•Οι τεχνολογίες µεταφορών συµπεριλαµβανοµένου RTP, 
RTCP, SCTP. 

 

•Τεχνολογία κωδικοποίησης Mpeg 

 

•Τεχνολογία περιγραφής συνόδου (SDP),  

 

•τεχνολογία ελέγχου (IGMP), Επίσης χρησιµοποιείται το PIM 
για να βελτιώσει την αποδοτικότητα διανοµής. 

•τεχνολογίες QoS συµπεριλαµβανοµένων των RSVP, IntServ, 
DiffServ. 

 

 

 

 



1.2.10 Χρήσιµα πρωτόκολλα για µετάδοση IPTV 

 

Η IPTV καλύπτει ζωντανές µεταδόσεις (multicast), καθώς  και 

αποθηκευµένα βίντεο (Video on Demand VOD) [1,19]. Η 

αναπαραγωγή της IPTV απαιτεί ένα προσωπικό υπολογιστή 

που συνδέεται µε µια συσκευή τηλεόρασης .Τα περιεχόµενα του 

βίντεο είναι συνήθως συµπιεσµένα χρησιµοποιώντας είτε ένα 

MPEG-2 ή MPEG-4 codec και στη συνεχεία αποστέλλονται σε ένα 

MPEG stream µεταφοράς και παραδίδονται µέσω IP Multicast σε 

περίπτωση ζωντανής µετάδοσης , ή µέσω IP Unicast  σε 

περίπτωση Video on Demand.Η IP Multicast είναι µια µέθοδος µε 

την οποία οι πληροφορίες µπορούν να σταλούν σε πολλούς 

υπολογιστές ταυτόχρονα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το (MPEG-4) 

codec H.264 το οποίο χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει το 

παλαιότερο MPEG-2 codec 

 

Τα βασικά πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται είναι: 

 

        •Το Live TV  χρησιµοποιεί IGMP v2 για τη σύνδεση σε ένα   

multicast stream (τηλεοπτικό κανάλι)και για την αλλαγή από το ένα 

στο άλλο multicast stream 

 

•Το VOD χρησιµοποιεί το Real Time Streaming Protocol 
(RTSP). 

 

 



 

 

Σχήµα 1.8 Πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί το IPTV 

 

 

• ∆ίκτυο προσωπικής βιντεοσκόπησης είναι µια υπηρεσία για τον 

καταναλωτή που επιτρέπει σε πραγµατικό χρόνο τη µετάδοση 

τηλεοπτικών προγραµµάτων η οποία καταγράφεται στο δίκτυο σε 

ένα εξυπηρετητή (server) και επιτρέπει στον τελικό χρηστή να έχει 

πρόσβαση στα καταγεγραµµένα προγράµµατα ανάλογα µε το 

πρόγραµµα της επιλογής του χωρίς να συνδέονται µε την 

εκποµπή µε χρονοδιάγραµµα .Το σύστηµα NPVR παρέχει την 

δυνατότητα στον χρηστή να µετατοπίσει χρονικά την προβολή της 

εκποµπής προγραµµάτων, επιτρέποντας του να καταγράφει και να 

παρακολουθεί προγράµµατα ελεύθερα. 

 

 

 

 



    1.2.11 Απαιτήσεις ασφάλειας 

 

Για να προστατευθεί το περιεχόµενο και τα δίκτυα υπηρεσιών 
πολλαπλής διανοµής, οι διαχειριστές δικτύων πρέπει να εξετάσουν 
τις ακόλουθες εκτιµήσεις ασφάλειας [14] : 

 

•    Ασφάλεια επίπεδου υπηρεσίας: Τα δίκτυα που χρησιµοποιούν 

την IP πολλαπλής διανοµής µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους 

µηχανισµούς φιλτραρίσµατος για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδοµένα 

στέλνονται µονό στους νόµιµους δεκτές και στις αιτήσεις των 

δροµολογητών .Οι φορείς παροχής υπηρεσιών µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν SSM, η οποία απαιτεί η διεύθυνση προέλευσης 

να παρέχεται από οποιαδήποτε host ζητά να προσχωρήσει σε µια 

οµάδα πολλαπλής διανοµής. Η χρησιµοποίηση αυτού του 

συνδυασµού  SSM και του ACL προστατεύει το δίκτυο από 

διάφορους   επιτήδειους. 

 

• Έλεγχος πρόσβασης και αποδοχής: Τα δίκτυα IP πολλαπλής 

διανοµής πρέπει να χρησιµοποιήσουν τους µηχανισµούς ελέγχου 

πρόσβασης όπως οι κατάλογοι ελέγχου πρόσβασης (ACL) και οι 

οµάδες πρόσβασης IGMP, για να ελέγξουν  την  πρόσβαση  στους 

δροµολογητές  πολλαπλής  διανοµής.  Η ποιότητα της υπηρεσίας 

(QoS) και οι µηχανισµοί αναµονής, καθώς επίσης και οι 

µηχανισµοί πολλαπλής διανοµής παρέχουν τον πρόσθετο 

έλεγχο πρόσβασης για τα δίκτυα πολλαπλής διανοµής. Η 

πιστοποίηση ταυτότητας, η έγκριση, κ.οκ µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για λόγους πιστοποίησης ταυτότητας χρηστών 

µέσα σε ένα πλαίσιο πολλαπλής διανοµής. 

 

• Αστυνόµευση δικτύων πολλαπλής διανοµής: Τα δίκτυα 

πολλαπλής διανοµής απαιτούν τους µηχανισµούς όχι µόνο για 

να αναγνωρίσουν τις παράνοµες οµάδες, αλλά και για να θέσουν 

εκτός λειτουργίας τις αναρµόδιες οµάδες  και εάν είναι απαραίτητο 

τους δροµολογητές δικτύων. 



        •Προστασία firewall : Νέες πλατφόρµες παρέχουν την 

υποστήριξη PIM 

 

•Κρυπτογράφηση δεδοµένων IP πολλαπλής διανοµής: Είναι 
µια ασφαλής πλατφόρµα πολλαπλής διανοµής που παρέχει ένα 
σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισµάτων υλικού και λογισµικού που 
είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν την κυκλοφορία IP οµάδας 
πολλαπλής διανοµής. 

 

 

1.2.12 Απαιτήσεις υψηλής ποιότητας 

 

        Για να εξασφαλιστεί ότι οι κρίσιµες εφαρµογές πολλαπλής 

διανοµής είναι αξιόπιστες και διαθέσιµες, οι διαχειριστές δικτύων 

που παραδίδουν τις υπηρεσίες IP πολλαπλής διανοµής πρέπει [14]: 

 

        • Αποβολή οποιουδήποτε σηµείου αποτυχίας :Τα δίκτυα 

πολλαπλής διανοµής πρέπει να έχουν τέτοια αρχιτεκτονική ώστε 

να είναι σε θέση να προστατεύσουν ολόκληρο το µονοπάτι. Η 

απώλεια οποιουδήποτε ενιαίου δροµολογητή δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε µια διάσπαση στο συρµό δεδοµένων πολλαπλής 

διανοµής σε οποιοδήποτε σηµείο στο δίκτυο. 

 

• Υιοθέτηση των high-availability τεχνικών: Οι αρχιτέκτονες 
δικτύων πρέπει να χρησιµοποιήσουν τους µηχανισµούς όπως η 
stateful και η υποστήριξη µεταστροφής (SSO) για να βοηθήσουν να 
εξασφαλιστεί  η διαθεσιµότητα στα περιβάλλοντα πολλαπλής 
διανοµής IPv4, IPv6, και VPN. 

 

 

 

 



1.2.13 Μεταγωγή IPTV 

 

 

Το IPTV απαιτεί µεγάλο εύρος ζώνης (5 Mbps έως 30 Mbps). 
Ο πίνακας παρακάτω χωρίζει τις απαιτήσεις εύρους ζώνης για ένα 
υποθετικό σενάριο [25]. 

 

 

Σχήµα 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέµατα ποιότητας για µετάδοση IPTV 

 

2.1  QoS 

 

2.1.1  Τι είναι το QoS 

Το QoS [7,21] είναι ένα από τα όχι και τόσο προσδιορισµένα 

θέµατα στον κόσµο των δικτύων σήµερα. Ολόκληρη η βιοµηχανία 

των τηλεπικοινωνιών φαίνεται να χρησιµοποιεί τον όρο µε 

προφανή ευκολία και η χρήση του όρου είναι πολύ κοινή, 

εποµένως θα ήταν λογικό να περιµένουµε να υπάρχει ένα κοινό 

επίπεδο κατανόησης του όρου. 

Για να φθάσουµε σε ένα αποδεκτό ορισµό του QoS, θα 

ξεκινήσουµε από τις έννοιες από τις οποίες συνίσταται, δηλαδή την 

ποιότητα και τις υπηρεσίες. 

 

2.1.2  Ποιότητα  

 

Ο όρος ποιότητα µπορεί να συµπεριλάβει πολλές ιδιότητες των 

δικτύων, αλλά χρησιµοποιείται συνήθως για να περιγραφεί η 

διαδικασία της µετάδοσης των δεδοµένων µε ένα αξιόπιστο τρόπο 

ή έστω µε ένα τρόπο καλύτερο από τον κανονικό. Αυτή η µέθοδος 

περιλαµβάνει τον παράγοντα της απώλειας δεδοµένων, την 

ελάχιστη ή όχι προκαλούµενη καθυστέρηση, σταθερά 

χαρακτηριστικά καθυστέρησης (jitter) και τη δυνατότητα να 

καθορίζουµε την αποδοτικότερη χρήση των πόρων του δικτύου 

(όπως την ελάχιστη απόσταση ανάµεσα σε δύο άκρα ή τη µέγιστη 

αποδοτικότητα της χωρητικότητας του κυκλώµατος). Ποιότητα 

µπορεί επίσης να σηµαίνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα, έτσι ο 

κόσµος χρησιµοποιεί τον όρο ποιότητα για να καθορίσει 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εφαρµογών δικτύων ή 

πρωτοκόλλων. 



2.1.3 Ποιότητα Υπηρεσίας στην IPTV  

 

Οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου αναγνωρίζουν ότι ένα ανοικτό 

ζήτηµα που υπάρχει είναι η αυτόµατη αξιολόγηση και η µέτρηση 

της ποιότητας του λαµβανοµένου σήµατος προκειµένου να 

ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στα αιτήµατα των πελατών για 

υψηλή ποιότητα και ικανότητας στην παραλαβή του σήµατος. Ένα 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µέτρησης θα εξυπηρετήσει καλύτερα 

τους πελάτες, θα µειώσει το κόστος της λειτουργίας της 

υποστήριξης πελατών, και θα µειώσει τον αριθµό των 

ανικανοποίητων πελατών. 

 

2.1.4 Ορισµός της τηλεοπτικής ποιότητας  

 

Η ποιότητα είναι υποκειµενική [8]. Αυτός είναι ο λόγος ότι δεν 

υπάρχει κανένα παγκοσµίως εγκεκριµένο επιστηµονικό µέτρο της 

τηλεοπτικής ποιότητας. Η µέτρηση της υποκειµενικής διαφάνειας 

των οπτικών αντικειµένων µε ακρίβεια και αξιοπιστία είναι 

δύσκολη. Εποµένως το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας εστίασε 

στις µετρήσεις βασισµένες στα πρότυπα του ανθρώπινου οπτικού 

συστήµατος που δοκιµάστηκαν για να αξιολογήσουν τις µετρήσεις 

ενάντια στο µέσο αποτέλεσµα Γνώµης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η αυτοµατοποιηµένη µέτρηση της τηλεοπτικής ποιότητας 

ταιριάζει µέχρι 90% µε τα µέσα αποτελέσµατα Γνώµης διάφορων 

θεατών που είχαν εκτεθεί ανεξάρτητα στην ίδια τηλεοπτική 

αναπαραγωγή. 

 

• Υποκειµενική τηλεοπτική ποιότητα: 
 

Το διεθνές πρότυπο ITU-R BT.500-10 προσδιορίζει ένα σύνολο 

µεθόδων που εξετάζει πώς να οργανώσει µια υποκειµενική δοκιµή 

για την αξιολόγηση των εικόνων TV. Ένας µεγάλος αριθµός 

παραµέτρων προσδιορίζεται, όπως το µέγεθος ακροατηρίων, ο 



χρόνος παρακολούθησης, και κάποιες στατιστικές µέθοδοι . Αν και 

τα πρότυπα δεν ισχύουν πραγµατικά στο ψηφιακό βίντεο γενικά 

παρέχουν τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες ως προς τον τρόπο 

µε τον οποίο πρέπει να οργανώσουν µια υποκειµενική δοκιµή. 

∆εδοµένου ότι οι υποκειµενικές µέθοδοι περιλαµβάνουν µια οµάδα 

εστίασης και έναν ειδικευµένο εξοπλισµό, είναι συχνά πάρα πολύ 

περίπλοκες και ακριβές για να χρησιµοποιηθούν από µικρές 

ερευνητικές οµάδες µε περιορισµένο προϋπολογισµό. 

 

• Αντικειµενική τηλεοπτική ποιότητα: 
 

Είναι ιδανική για την αξιολόγηση της υποβάθµισης όταν το αρχικό 

υλικό είναι διαθέσιµο για αναφορά. Μια αντικειµενική µέθοδος 

ποιοτικής αξιολόγησης εικόνων χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που 

παρέχονται και µια µέθοδο για να παράγουν την µέτρηση.  

Η αποτελεσµατικότητα των αντικειµενικών µεθόδων συγκρίνεται 

συχνά µε τα υποκειµενικά στοιχεία. Οι αντικειµενικές µέθοδοι 

ταξινοµούνται συχνά σε σχέση µε πόσες πληροφορίες απαιτούν 

προκειµένου να κριθεί µια εικόνα και είναι εποµένως συχνά 

ταξινοµηµένες µε βάση αυτό. Οι πλήρεις µέθοδοι αναφοράς 

χρησιµοποιούν µια πλήρη µη διαστρεβλωµένη έκδοση της εικόνας 

προκειµένου να την αξιολογήσουν. Η µέγιστη αναλογία 

σήµατος/διαταραχή (PSNR) είναι δηµοφιλής και ευρέως 

χρησιµοποιηµένη σαν πλήρης αντικειµενική µέτρηση αναφοράς. 

Το δοµικό ευρετήριο οµοιότητας (SSIM) είναι µια νέα πλήρης 

αντικειµενική µέθοδος αναφοράς που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως αντικατάσταση για το PSNR σε µερικές εφαρµογές.  

Οι µέθοδοι αναφοράς συνήθως χρειάζονται πρόσθετες 

πληροφορίες από αυτές που παρέχονται πραγµατικά στην εικόνα 

για να κριθούν. Σε αυτήν την περίπτωση η µέθοδος αξιολόγησης 

είναι συχνά ειδικευµένη για να αξιολογήσει έναν συγκεκριµένο 

τύπο εξασθένισης και έτσι µάλλον προσαρµόζεται στην εφαρµογή. 

 



Ελλείψει ενός επιστηµονικού µέτρου µέτρησης της τηλεοπτικής 

ποιότητας η βιοµηχανία εστίασε στη µέτρηση διάφορων 

παραµέτρων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν σηµαντικά την 

τηλεοπτική ποιότητα στους δέκτες. Η εξέταση ολόκληρου του 

τηλεοπτικού συστήµατος παράδοσης IP µας δείχνει τα ακόλουθα 

στοιχεία της 

διανοµής τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα [6]: 

• Συσκευή ρύθµισης του συλλεγόµενου περιεχοµένου: Μια 
επαγγελµατική ρύθµιση παραγωγής θα αυξήσει την ποιότητα 
του αποκτηθέντος περιεχοµένου. Η τεχνολογία των µηχανών 
που συλλέγουν το περιεχόµενο υπάρχει µε ποικίλες 
επιθυµητές ιδιότητες. 

• Κωδικοποιητής (Encoder): Ο κωδικοποιητής παίρνει το 
τηλεοπτικό σήµα και το κωδικοποιεί στην επιλεγµένη 
ψηφιακή µορφή. Βασικές επιλογές διαµόρφωσης του 
κωδικοποιητή, όπως το εύρος ζώνης και η µορφή (format) 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της τηλεοπτικής 
µετάδοσης. 

 

• ∆ίκτυο διανοµής IP: Τα δίκτυα IP δεν εγγυώνται οποιαδήποτε 
ποιότητα εξυπηρέτησης. Τα αντίγραφα, οι καθυστερήσεις, 
και η απώλεια πακέτων µπορούν να αναµένονται. Συνεπώς, 
η τηλεοπτική ποιότητα του βίντεο που παραδίδεται µέσω 
ενός δικτύου IP µπορεί να επηρεαστεί. Το γεγονός ότι τα 
δίκτυα IP, όπως το διαδίκτυο, αποτελούνται πολλάκις από 
ανεξάρτητα, αυτόνοµα συστήµατα αυξάνει τους 
περιορισµούς στην τηλεοπτική ποιότητα κατά τη διάρκεια 
των µεταδόσεων. 

 

• ∆έκτης: Το συµπιεσµένο ψηφιακό βίντεο απαιτεί µια 
σηµαντική ποσότητα της αποκωδικοποίησης των δεδοµένων 
στη συσκευή playout (ένας µετασχηµατιστής ή ένα PC). Στα 
Set-Top-Box η τηλεοπτική αποκωδικοποίηση γίνεται στο 
99% των περιπτώσεων σε υλικό (hardware), ενώ στα PC οι 
περισσότερες από τις περιπτώσεις κάνουν 
αποκωδικοποίηση λογισµικού και εποµένως χρειάζονται 
έναν αρκετά ισχυρό επεξεργαστή και αρκετή µνήµη ώστε να 
εγγυώνται την υψηλή τηλεοπτική ποιότητα µετά την 
αποκωδικοποίηση. 



 
2.1.5 Υπηρεσίες  

 

Ο όρος υπηρεσίες επίσης µπορεί να έχει πολλά νοήµατα και 

εξαρτάται από το πώς ένας οργανισµός ή µια επιχείρηση είναι 

δοµηµένη [28]. Συνήθως χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάτι 

που προσφέρεται στους τελικούς χρήστες ενός δικτύου, όπως 

επικοινωνία απ' άκρου εις άκρον ή εφαρµογές πελάτη-

εξυπηρετητή. Οι υπηρεσίες 

µπορεί να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παροχών, από ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µέχρι βίντεο και από πλοήγηση στο Web µέχρι 

χώρους για συνοµιλίες. 

 

2.1.6 Εγγυήσεις Υπηρεσιών  

 

Παραδοσιακά οι παροχείς υπηρεσιών δικτύου χρησιµοποιούν µια 

ποικιλία από µεθόδους για να παρέχουν εγγυήσεις υπηρεσιών 

στους συνδροµητές τους, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 

συµβατικές   [ 28]. Η διαθεσιµότητα του δικτύου, π.χ., είναι µια από 

τις πιο διαδεδοµένες µετρήσεις σε µια συµφωνία επιπέδου 

υπηρεσιών ανάµεσα στον πάροχο και τον συνδροµητή. Εδώ η 

πρόσβαση στο δίκτυο είναι η βασική υπηρεσία και η αδυναµία να 

παρέχεις αυτή την υπηρεσία είναι αδυναµία να ανταποκριθείς στις 

συµβατικές σου υποχρεώσεις. Αν το δίκτυο δεν είναι 

προσπελάσιµο, η ποιότητα της υπηρεσίας τίθεται καθαρά υπό 

αµφιβολία. Περιστασιακά οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν εισάγει 

επιπρόσθετα κριτήρια για εγγυηµένη µετάδοση, όπως η ποσότητα 

της κυκλοφορίας που µεταδόθηκε. Αν ένας πάροχος µεταδίδει 

στον τελικό προορισµό π.χ., µόνο το 98% της κυκλοφορίας, τότε 

µπορεί να θεωρηθεί ότι η υπηρεσία υστερεί σε ποιότητα. Όπως 

γίνεται αντιληπτό, ένα κοµµάτι του συνόλου των δικτύων 

αποστρέφεται τη χρήση του όρου εγγύηση επειδή µπορεί να είναι 

µια διφορούµενη και µη ευδιάκριτη έννοια και να οδηγήσει σε 

αντιφάσεις. Το να παρέχεις µια εγγυηµένη υπηρεσία κάποιου 



είδους υπονοεί ότι όχι µόνο δε θα έχουµε απώλειες πακέτων, αλλά 

και ότι η απόδοση του δικτύου θα είναι σταθερή και προβλέψιµη. 

Στον κόσµο των δικτύων που βασίζονται σε πακέτα αυτή είναι µια 

πολύ µεγάλη πρόκληση. 

 

2.1.7 Περιορισµοί QoS του IPTV  

 

• Επειδή το IPTV απαιτεί πραγµατικό χρόνο µετάδοσης 
δεδοµένων και χρησιµοποιεί το Internet Protocol, είναι 
ευαίσθητο στις απώλειες πακέτων και στις καθυστερήσεις, 
εάν η σύνδεση IPTV δεν είναι αρκετά γρήγορη η εικόνα χαλά 
ή χάνεται εάν τα µεταδιδόµενα δεδοµένα είναι αναξιόπιστα 
[12,15]. Ο λόγος είναι ότι τα δίκτυα IP είναι ασύγχρονα ενώ ο 
ήχος και το βίντεο είναι σύγχρονα. ∆εν υπάρχει κανένα σήµα 
ρολογιών που να µεταφέρεται µέσω ενός δικτύου IP, έτσι 
πρέπει να ανακτηθεί στην πλευρά δεκτών ή να ληφθεί 
εξωτερικά.  Το jitter στο δίκτυο σηµαίνει ότι ο χρόνος 
παράδοσης δεν είναι σταθερός και οδηγεί στις παραλλαγές 
καθυστέρησης. Ενώ οι αλγόριθµοι αποκατάστασης 
υπάρχουν, η δυσκολία είναι να υπολογιστεί η απόκλιση των 
ρολογιών σωστά και να χωριστεί από το jitter του δικτύου. Ο 
ήχος και το βίντεο απαιτούν ένα εγγυηµένο bit-rate. Ο 
διαθέσιµος ρυθµός bit ποικίλλει στα κοινά δίκτυα IP και η 
συµφόρηση µπορεί να εµφανιστεί, οδηγώντας στην απώλεια 
πακέτων και τη µείωση εύρους ζώνης. Οι µηχανισµοί 
αποκατάστασης και, ιδανικά, οι µηχανισµοί ελέγχου 
συµφόρησης πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Αυτό το τελευταίο 
πρόβληµα έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ενοχλητικό όταν 
επιχειρείς να στείλεις δεδοµένα σε ασύρµατες συνδέσεις. 
Βελτιώσεις στην ασύρµατη τεχνολογία αρχίζουν τώρα να 
προσφέρουν εξοπλισµό για επίλυση του προβλήµατος. ∆ύο 
προσεγγίσεις υπάρχουν στην αποκατάσταση απώλειας 
πακέτων. Αυτές είναι η ενεργός αποκατάσταση (ή 
αναµετάδοση) και ενεργητική αποκατάσταση (ή µπροστινή 
διόρθωση σφάλµατος- FEC). Στην πρώτη περίπτωση, ο 
δέκτης δηλώνει τα χαµένα πακέτα στον ποµπό, τα οποία τα 
στέλνουν εκ νέου. Στην δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει 
καµία επικοινωνία µε τον ποµπό και τα χαµένα πακέτα 
ανακτώνται χρησιµοποιώντας τις τεχνικές διορθώσεων 



σφάλµατος. 
 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι περιορισµοί του QoS που 

εµφανίζονται στο IPTV και µερικοί τρόποι επίλυσης αυτών των 

προβληµάτων: 

 

• Το κλειδί για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων πακέτων 
είναι να προβλεφθούν ουρές αναµονής σε κάθε δροµολογητή 
και διακόπτη στο δίκτυο για να εξοµαλύνει  τις στιγµιαίες 
απαιτήσεις εύρους ζώνης σε µια βιώσιµη µέση ζήτηση. Οι 
προσωρινοί αυτοί χώροι κρατούν τα πακέτα για ένα µικρό 
χρονικό διάστηµα, και η ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) 
εξασφαλίζει πώς τα πακέτα αφαιρούνται από τις ουρές 
αναµονής και στέλνονται στο δίκτυο. Επίσης το QoS είναι 
υπεύθυνο να αποφασίσει για το ποια πακέτα είναι ικανά να 
εισέλθουν στο δίκτυο και ποια πρέπει να απορριφθούν. Στο 
παρακάτω σχήµα (σχήµα 2.1) βλέπουµε ένα παράδειγµα 
απλών ουρών στο δίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1 

 

 



∆υστυχώς, οι ουρές αναµονής είναι πεπερασµένα στοιχεία 

και µπορούν εύκολα να γεµίσουν, ακόµα κι αν το εύρος 

ζώνης είναι παραπάνω από επαρκές να χειριστεί τα 

εισερχόµενα δεδοµένα. Εάν παραδείγµατος χάριν πάρα 

πολλά πακέτα φθάνουν ταυτόχρονα σε έναν δροµολογητή 

(ριπές πακέτων), η ουρά αναµονής µπορεί να γεµίσει ακόµα 

κι αν το διάστηµα interpacket είναι αρκετά µεγάλο ώστε να 

επιτρέψει στην ουρά αναµονής να αδειάσει µεταξύ των 

εκρήξεων. Εάν η ουρά αναµονής είναι αρκετά µεγάλη για να 

κρατήσει τέτοιες ταυτόχρονες αφίξεις, τότε τα πακέτα που 

περνούν µέσω των ουρών µπορούν να υποστούν 

σηµαντικές καθυστερήσεις 

όπως η αναµονή στην ουρά µέχρι να αδειάσει. Επίσης, τα 

εξερχόµενα πακέτα θα είναι συγκεντρωµένα στις εκρήξεις, οι 

οποίες µπορούν να προκαλέσουν υπερχειλίσεις στην ουρά 

αναµονής του επόµενου κόµβου. 

 

Οι καθυστερήσεις που προκαλούνται µε τη χρησιµοποίηση 

των µεγάλων ουρών αναµονής µπορούν επίσης να 

οφείλονται στις αφίξεις πακέτων εκτός σειράς στον 

προορισµό όταν τα διαδοχικά πακέτα παίρνουν διαφορετικά 

µονοπάτια µέσω του δικτύου. Ο τηλεοπτικός 

αποκωδικοποιητής στον προορισµό µπορεί να αλλάξει 

ακολουθία στα πακέτα µε το κράτηµα των πακέτων στην 

εσωτερική ουρά αναµονής του, για να αναµείνει τις 

καθυστερηµένες αφίξεις, αλλά και εκείνη η ουρά αναµονής 

έχει επίσης τα όριά της. Εάν εκείνη η ουρά αναµονής 

εκκενωθεί στο σηµείο όπου το πρόσφατο πακέτο πρέπει να 

έχει τοποθετηθεί, εκείνο το πρόσφατο πακέτο θα χαθεί. Εάν 

ο αποκωδικοποιητής δεν κάνει καµία προσπάθεια να αλλάξει 

ακολουθία στα πακέτα, τότε ρίχνει όλα τα πακέτα εκτός 

ακολουθίας. 

 

 



• Το κλειδί για την παροχή των αξιόπιστων συρµών 
τηλεοπτικών δεδοµένων, είναι να ελεγχθεί το "burstiness" και 
οι καθυστερήσεις των πακέτων µέσω του δικτύου. 
∆υστυχώς, οι παραδοσιακές µετρήσεις δικτύων όπως το 
πρωτόκολλο σε πραγµατικό χρόνο (RTP) παρέχουν µόνο τις 
µέσες τιµές για το jitter (η παραλλαγή στους χρόνους 
παράδοσης πακέτων) και το ποσοστό απώλειας πακέτων. 
∆εν παρέχουν αρκετή διορατικότητα στο που και στο πώς τα 
προβλήµατα εµφανίζονται. 

 

• Μια από τις σηµαντικότερες ανησυχίες για τους προµηθευτές 
IPTV που παραδίδουν βίντεο στους συνδροµητές µέσα από 
τις γραµµές χαλκού είναι το ποσό γενικών σφαλµάτων 
γραµµών που µπορούν να εµφανιστούν σε αυτές τις γραµµές 
πρόσβασης συνδροµητών (παραδείγµατος χάριν, DSL). Οι 
περισσότεροι προµηθευτές έχουν χτίσει έτσι τα δίκτυά τους 
ώστε να παραδώσουν απώλεια πακέτων 10-e4 στις 
ευρυζωνικές γραµµές πρόσβασης των συνδροµητών τους 
[11]. Αυτά τα δίκτυα πρόσβασης επεκτάθηκαν αρχικά για να 
υποστηρίξουν τις υπηρεσίες HSI (High Speed Internet) που 
είναι πιο ανεκτικές στην απώλεια πακέτων και µπορούν να 
εκµεταλλευθούν τα χαρακτηριστικά αναµετάδοσης TCP. 

 

• Όπως αναφέρεται νωρίτερα, το ποιοτικό βίντεο δεν είναι 
καθόλου ανθεκτικό στις απώλειες πακέτων και απαιτεί µια 
απώλεια πακέτων 10-e6 που παραδίδονται στον τηλεοπτικό 
αποκωδικοποιητή και παραλαµβάνεται στη συσκευή 
αποκωδικοποίησης [7,11]. Τα σφάλµατα bit στις γραµµές 
πρόσβασης προκαλούν πραγµατικά τη σηµαντική απώλεια 
πακέτων. Στην πραγµατικότητα, τα σφάλµατα γραµµών DSL 
µε BER 10-e6 είναι µερικά µεγέθη κάτω από την επιθυµητή 
απόδοση για την υψηλής ποιότητας τηλεοπτική παράδοση. 
Υπό αυτήν τη µορφή, αυτά τα σφάλµατα γραµµών 
περιορίζουν την επέκταση του υψηλής ποιότητας βίντεο σε 
ένα ποσοστό των διαθέσιµων βρόγχων πρόσβασης 
προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις απώλειας 
πακέτων. Ακόµα κι αν η αγορά διαβεβαιώνει για την παροχή 
υπηρεσιών IPTV, ο χειριστής διατρέχει ακόµα τον κίνδυνο 
σφαλµάτων των γραµµών DSL προκαλώντας την ποιοτική 
υποβάθµιση σε πολλούς από τους βρόγχους, το οποίο 
µπορεί να είναι το αποτέλεσµα της θερµοκρασίας, της 



υγρασίας, ή του θορύβου και µπορεί να έχει επιπτώσεις στη 
γενική τηλεοπτική εµπειρία.  

 

• Επίσης ένα από τα βασικά ζητήµατα σχετικά µε τις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες που παραδίδονται µέσω του 
τηλεφωνικού δικτύου είναι η προσιτότητά τους (περιοχή 
κάλυψης), δηλαδή το γεγονός ότι ένας χρήστης θα πρέπει 
ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται, σε ελάχιστο 
χρόνο, να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και 
µάλιστα µε συγκεκριµένο QoS. Γενικά, όσο υψηλότερο το bit 
rate του µεταδιδόµενου σήµατος, τόσο χαµηλότερη είναι η 
προσιτότητα της υπηρεσίας. ∆εδοµένου ότι το εύρος ζώνης 
που απαιτείται για την ελάχιστη ποιότητα TV είναι σχετικά 
υψηλό (κανονικά µεταξύ 2 και 4 Mbps στην περίπτωση του 
βίντεο Mpeg-2) σε σύγκριση µε το ευρυζωνικό διαδίκτυο, η 
προσιτότητα της TV είναι πιο περιορισµένη από την 
παρούσα προσιτότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων µε το 
διαδίκτυο. Οι χειριστές µπορούν να χειριστούν αυτό το 
πρόβληµα µε διαφορετικούς τρόπους. Μπορούν να 
µειώσουν την ποιότητα της TV σε ένα κατώτατο επίπεδο µε 
τη µείωση του bit rate αλλά να διατηρήσουν της τεχνολογίας 
κωδικοποίησης (όπως Mpeg-2). Μπορούν να αναβαθµίσουν 
τα δίκτυά τους µε την εισαγωγή των αποδοτικότερων 
τεχνολογιών µετάδοσης (π.χ. ADSL2 + ή ακόµα και VDSL) 
αλλά αυτές οι βελτιώσεις απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις 
και χρόνο. 

 

Η καλύτερη λύση είναι όµως είναι η χρησιµοποίηση των πιο 

προηγµένων σχεδίων κωδικοποίησης όπως το Mpeg-

4/H.264 ή VC-1 που υπολογίζεται ότι µπορούν να επιτύχουν 

την ίδια υποκειµενική τηλεοπτική ποιότητα µε µόνο 50% του 

bit rate που απαιτείται από MPEG-2. 

 

• Στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 2.2) βλέπουµε τις επιπτώσεις 
που έχουν οι απώλειες πακέτων στον ήχο [22]. Τα ηχητικά 
σήµατα µεταλλάσσονται, συµπιέζονται και προστατεύονται 
από λάθη µε την κωδικοποίηση πριν από τη µετάδοση. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας µετάδοσης, µερικά πακέτα 
χάνονται ή αλλοιώνονται. Η απώλεια πακέτων µπορεί να 



οδηγήσει σε προσωρινή ελάττωση του ηχητικού σήµατος. 
Επειδή η διαδικασία συµπίεσης στοιχείων αντιπροσωπεύει 

τους ήχους από τους διαφορετικούς κώδικες σε ένα 

codebook, η καταστροφή πακέτων οδηγεί στη δηµιουργία 

ενός διαφορετικού αλλαγµένου ήχου από τον ήχο που 

διαβιβάστηκε προηγουµένως. Όταν υπάρχει σηµαντική 

καταστροφή 

δεδοµένων, αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σε ασυνήθιστους 

ήχους (ένας ήχος "warble"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 2.2  

 

• Το σχήµα (σχήµα 2.3) παρακάτω δείχνει ότι η επιλογή της 
συσκευής πρόσβασης µπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στη 
λειτουργία και την ποιότητα τηλεοπτικών υπηρεσιών IP [22]. 
Σε αυτό το παράδειγµα, µια πρότυπη τηλεόραση που έχει 
έναν τηλεοπτικό µετασχηµατιστή IP (αναλογικός τηλεοπτικός 
προσαρµοστής) και έναν υπολογιστή lap-top εµφανίζει ένα 
τηλεοπτικό κανάλι µέσω ενός κεντρικού υπολογιστή µέσω 
του διαδικτύου. Ο αναλογικός τηλεοπτικός προσαρµοστής 
σχεδιάζεται για να εκτελέσει µια λειτουργία, εµφανίζοντας 
τηλεοπτικές υπηρεσίες IP και έχει πάντα τους πόρους 
(δύναµη επεξεργασίας) για να το κάνει αυτό. ∆υστυχώς, ο 
υπολογιστής lap-top είναι µια συσκευή για πολλές χρήσεις 
που τρέχει αυτήν την περίοδο διάφορες εφαρµογές 
(επεξεργαστής λέξεων, υπολογισµός µε λογιστικό φύλλο 



(spreadsheet), και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Όταν ο 
υπολογιστής lap-top λαµβάνει αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, οι 
άλλες διαδικασίες µπορούν να αναγκάσουν τον ήχο και το 
βίντεο να γίνουν κάπως διαστρεβλωµένα ή οι προκύπτουσες 
καθυστερήσεις µπορούν να καταστρέψουν τη σύνδεση 
µέσων. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 2.3  

  

• Η περιορισµένη ικανότητα του δικτύου πρόσβασης DSL, που 
περιορίζεται συχνά σε 1 Mbps, είναι ο κύριος περιορισµός 
για την εισαγωγή της HDTV, δεδοµένου ότι το τελευταίο 
απαιτεί περισσότερο εύρος ζώνης από την πρότυπη TV 
(SDTV). Η χρήση των προηγµένων σχεδίων κωδικοποίησης 
µπορεί να βοηθήσει να διευκολύνει αυτό το πρόβληµα. Το 
πρόβληµα εύρους ζώνης γίνεται ακόµα σοβαρότερο εάν 
περισσότερα από ένα σήµατα TV απαιτούνται για ένα σπίτι. 
Μια τέτοια ανάγκη µπορεί να προκύψει εάν υπάρχουν 
πολλές TV σε ένα σπίτι (π.χ. ένα στο καθιστικό και άλλο στην 
κρεβατοκάµαρα ενός παιδιού), και κάθε µια ζητά ένα 
διαφορετικό πρόγραµµα TV ταυτόχρονα. 

 

• Εποµένως, ορισµένες έννοιες είναι απαραίτητες για να 
εξασφαλίσουν µια συγκεκριµένη ποιότητα της υπηρεσίας 
(QoS) για τις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου στο διαδίκτυο. 
Το QoS µπορεί να περιγραφεί ως σύνολο παραµέτρων που 
περιγράφουν την ποιότητα (παραδείγµατος χάριν, εύρος 
ζώνης, χρήση προσωρινών χώρων, προτεραιότητα, και 
χρήση ΚΜΕ (Κεντρική µονάδα επεξεργασίας)) ενός 



συγκεκριµένου συρµού δεδοµένων. Η βασική λίστα 
πρωτοκόλλου IP παρέχει µόνο ένα QoS, το οποίο καλείται 
καλύτερης προσπάθειας. Τα πακέτα διαβιβάζονται από 
σηµείο σε σηµείο χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση για ένα ειδικό 
εύρος ζώνης ή µια ελάχιστη χρονική καθυστέρηση. Με το 
µοντέλο κυκλοφορίας καλύτερης προσπάθειας, τα αιτήµατα 
αντιµετωπίζονται µε την στρατηγική: πρώτος ερχόµενος, 
εξυπηρετήστε αρχικά. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα αιτήµατα 
έχουν την ίδια προτεραιότητα και εξυπηρετούνται το ένα µετά 
το άλλο. ∆εν υπάρχει καµία δυνατότητα να γίνει κράτηση 
εύρους ζώνης για τις συγκεκριµένες συνδέσεις ή να αυξηθεί 
η προτεραιότητα για ειδικά αιτήµατα. Εποµένως, οι νέες 
στρατηγικές αναπτύχθηκαν για να παρέχουν τις 
προβλέψιµες υπηρεσίες. Σήµερα, υπάρχουν δύο βασικά 
στοιχεία για να φέρουν QoS στο ∆ιαδίκτυο και στα 
βασισµένα στο IP δίκτυα: Ενσωµατωµένες υπηρεσίες και 
διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Οι δυο αυτές τεχνολογίες 
περιγράφονται παρακάτω. 

 

• Τέλος το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχουν να 
αντιµετωπίσουν οι προµηθευτές του IPTV είναι η ποιότητα 
της εικόνας που λαµβάνει ο χρήστης καθώς µέχρι τώρα δεν 
υπάρχει τρόπος να βλέπουν οι προµηθευτές αν ο χρήστης 
λαµβάνει την ποιότητα της εικόνας που πρέπει να λάβει, 
δηλαδή αυτή που του στέλνει. Για το λόγο αυτό γίνονται 
σηµαντικές προσπάθειες από τις εταιρίες ώστε να γίνει 
δυνατό να “βλέπουν” µέσα στο δίκτυο και να επιλύνουν 
έγκαιρα αυτά τα προβλήµατα. Μέχρι τώρα ο κυριότερος 
έλεγχος που κάνουν για τον σκοπό αυτό οι εταιρίες είναι σε 
βάθος έλεγχο και εξέταση του Mpeg συρµού πακέτων που 
στέλνουν στο χρήστη. Μια άλλη λύση που επιχείρησε µια 
από τις εταιρίες είναι ο δυναµικός έλεγχος και 
αποµακρυσµένη ανίχνευση λαθών. ∆εδοµένου ότι η εταιρία 
κάλυψε µια µεγάλη περιοχή, χρειάστηκαν τα εργαλεία που 
θα επέτρεπαν τον αποµακρυσµένο έλεγχο. Χρησιµοποίησαν 
το IneoQuest Singulus G1-T Video over IP Monitoring and 
Analysis µε το ευρετήριο παράδοσης MEDIA (5444) RFC 
στις αποµακρυσµένες θέσεις για να ελέγξει τη µεταφορά των 
τηλεοπτικών δεδοµένων που µπαίνουν σε αρκετούς από 
τους κρισιµότερους δροµολογητές τους. 

 



Τα εργαλεία IneoQuest επεκτάθηκαν σε όλο το δίκτυο και η εταιρία 

άρχισε να ελέγχει συνεχώς όλα τα δεδοµένα ταυτόχρονα και σε 

πραγµατικό χρόνο για οποιεσδήποτε ανωµαλίες. Όταν ο έλεγχος 

άρχισε, βρήκαν µια απώλεια 10 τοις εκατό σε έναν από τους 

συρµούς IPTV. 

 

Η µέτρηση λήφθηκε χρησιµοποιώντας το ευρετήριο παράδοσης 

MEDIA(MDI) (RFC 4445) MLR(Media Loss Rate monitor) 

[8,31,32]. Αυτή η µέτρηση προσδιορίζει το ποσοστό απώλειας 

µέσων µέσα στο συρµό µεταφορών MPEG. Στην παρούσα 

διαµόρφωσή της, η εταιρία έχει µερικές εκατοντάδες µεταβλητού bit 

rate συρµούς IPTV που είναι το stream µεταφορών MPEG-2 που 

κωδικοποιείται. Είναι ουσιαστικό να ελεγχθεί όλο το βίντεο που 

στέλνεται µέσω IP για να είναι σε θέση ταυτόχρονα να 

προσδιορίσει ποιος συρµός είναι εξασθενισµένος λόγω στην 

απώλειας πακέτων. Εάν ένα πακέτο IP χάνεται, ο µετρητής 

απώλειας µέσων θα αυξηθεί από µια αρίθµηση 0-7 δεδοµένου ότι 

υπάρχουν 7 πακέτα TPS σε ένα χαρακτηριστικό πλαίσιο IP.  

 

Όταν η εταιρία ανίχνευσε αυτήν την απώλεια δεν είχαν λάβει 

οποιεσδήποτε καταγγελίες πελατών - αφού, αν περιµένουν µέχρι 

να λάβουν το τηλεφώνηµα µε τα παράπονα µπορεί να είναι ήδη 

πάρα πολύ αργά. Στην πραγµατικότητα, το αποτέλεσµα απώλειας 

µέσων 10 τοις εκατό ήταν το αποτέλεσµα αρκετών γεγονότων 

απώλειας µέσων µέσα σε µερικές ώρες. 

 

Κατ' αρχάς, η εταιρία έπρεπε να καθορίσει εάν τα πακέτα IP 

χάθηκαν ή εάν το τηλεοπτικό ωφέλιµο φορτίο ήταν ανακριβές πριν 

από την ενθυλάκωσή του στο δίκτυο IP. Ο έλεγχος του δικτύου 

στους κρίσιµους κόµβους ήταν σηµαντικός ώστε αποµονώσει το 

πρόβληµα. Η εταιρία τοποθέτησε ένα IneoQuest Singulus σε έναν 

κωδικοποιητή και ένα άλλο σε έναν διακόπτη συνάθροισης. Αυτό 

επέτρεψε στην εταιρία να ελέγξει αρκετά κανάλια IPTV και να 

εξετάσει διαφορετικά σηµεία στο δίκτυο. 



 

Ήταν µια πρόκληση να ανακαλύψουν όχι µόνο το που η απώλεια 

θα εµφανιζόταν, αλλά και την αιτία του και πώς θα µπορούσε να 

καθοριστεί. Ήταν η απώλεια στο IP ή στο τηλεοπτικό δίκτυο; Κάθε 

συστατικό στο δίκτυο ήταν ύποπτο από τον κωδικοποιητή µέχρι 

τους δροµολογητές. 

 

Εκτός από τη δηµιουργία του πρωτοκόλλου δικτύων, το IneoQuest 

Singulus κατέγραψε το βίντεο MPEG-2 TS και τον ήχο για να 

επαναλάβει την προσδιορισµένη βλάβη για σκοπούς διόρθωσης 

καθώς και την περαιτέρω ανάλυση από τους κατασκευαστές 

εξοπλισµού. 

 

2.1.8 Λόγοι απώλειας πακέτων, συνέπειες και λύσεις  

 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω το IPTV είναι πολύ ευαίσθητο 

στην απώλεια πακέτων και απαιτεί ένα σχεδόν χωρίς λάθη 

περιβάλλον για να δώσει άριστη ποιότητα υπηρεσιών. 

Οι σύγχρονες µεταδόσεις πακέτων έχουν σαν συνέπεια τα 

ευρυζωνικά δίκτυα να έχουν άριστη απόδοση από την άποψη της 

εξαιρετικά χαµηλής αναλογίας απώλειας πακέτων και µια χαµηλή 

καθυστέρηση, αυτό όµως, δεν ισχύει για τα περισσότερα δίκτυα, 

όπου πακέτα ακόµα χάνονται ή καθυστερούν. 

 

Ένας σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην απώλεια 

πληροφοριών στα δίκτυα είναι η συµφόρηση και το BER (Bit Error 

Rate). ∆εδοµένου ότι τα συµπιεσµένα πολυµέσα στηρίζονται 

συχνά στην “προφητική” κωδικοποίηση είναι λογικό να υποτεθεί ότι 

µερικά πακέτα πληροφοριών µπορούν να θεωρηθούν ως 

σηµαντικότερα από άλλα πακέτα. Σε µια κατάσταση απώλειας 

πακέτων το αποτέλεσµα του χαµένου πακέτου µπορεί να ασκήσει 

διαφορετικές επιδράσεις ανάλογα µε πόσο σηµαντικό ήταν το 



πακέτο που χάθηκε. Στην κατάσταση συµφόρησης, µπορεί να 

υπάρξουν ευεργετικές επιπτώσεις για τον κόµβο δροµολόγησης 

ώστε να απορρίψει τα πακέτα µε τη χαµηλή σηµασία πρώτα. Εάν 

ένα πακέτο χαθεί είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πώς ο δέκτης 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθει χωρίς να προκαλέσει πολύ 

σηµαντικό πρόβληµα στο δίκτυο. Έχοντας αυτό στο µυαλό, είναι 

δυνατό να υποστηριχτεί ότι είναι σηµαντικό να υπάρξουν οι 

µέθοδοι που είναι σε θέση να καταπολεµήσουν αυτήν την απώλεια 

πακέτων χαµηλής συχνότητας, η οποία προκαλείται συχνά από τη 

συµφόρηση. 

Ένα άλλο ζήτηµα στη διανοµή IPTV είναι ο αυξανόµενος χρόνος 

αλλαγής καναλιών έναντι της αναλογικής τηλεοπτικής διανοµής. 

Αυτό προκαλείται από διάφορους παράγοντες και στους οποίους ο 

χρόνος αναµονής µιας κατάλληλης εισόδου στον 

αποκωδικοποιητή πρέπει να θεωρηθεί ως ο µεγαλύτερος. Η 

µείωση του χρόνου αλλαγής καναλιών IPTV αποτελεί έναν 

σηµαντικό τοµέα της έρευνας IPTV 

 

Τα δυο αυτά ζητήµατα αναλύονται παρακάτω: 

 

1. Η ανθεκτικότητα σφάλµατος στην τηλεοπτική µετάδοση: 

 

Στον τοµέα της ανθεκτικότητας σφάλµατος στην τηλεοπτική 

µετάδοση, τρεις διαφορετικές υποπεριοχές έχουν µελετηθεί : 

 

• Λόγω της προφητικής κωδικοποίησης των τηλεοπτικών 
ακολουθιών είναι λογικό να υποτεθεί ότι κάποιες 
πληροφορίες είναι σηµαντικότερες από άλλες. Τα πακέτα 
που περιέχουν τα τηλεοπτικά στοιχεία µπορούν να 
ταξινοµηθούν στα στρώµατα αναλόγως της σηµασίας των 
δεδοµένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χαµηλότερα 
στρώµατα προβλέπουν τα υψηλότερα στρώµατα. Με τον 
υπολογισµό της επίδρασης ενός στρώµατος σε άλλα που 



εισάγει η απώλεια πακέτων, µπορούν να κατασκευαστούν 
κατάλληλα σχέδια για την ανθεκτικότητα και την προστασία 
από σφάλµατα. 

 

• ∆εδοµένου ότι ο βασικός λόγος για την απώλεια πακέτων 
είναι η συµφόρηση είναι λογικό να επιτραπεί στους 
δροµολογητές να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά 
µε τη σηµασία των στοιχείων σε ένα πακέτο σε σχέση µε 
άλλα πακέτα. Με την κατάταξη των πακέτων στις 
διαφορετικές κλάσεις ο δροµολογητής µπορεί, σε µια 
κατάσταση συµφόρησης να επιλέξει να απορρίψει τα πακέτα 
µε τη χαµηλότερη σηµασία προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί 
πρώτα η επίδραση στην ποιότητα του αποκωδικοποιηµένου 
τηλεοπτικού βίντεο. 

•  
Όταν χάνεται ένα πακέτο θα επηρεαστεί πιθανώς το 
αποκωδικοποιηµένο αποτέλεσµα άλλων πακέτων λόγω της 
χρήσης της προφητικής κωδικοποίησης. Είναι σηµαντικό να 
σταµατήσει αυτή η διάδοση σφάλµατος όσο το δυνατόν 
νωρίτερα. 

 

 

2. Αλλαγή Καναλιών: 

 

Η χρήση της προφητικής κωδικοποίησης και το διάστηµα των 

βασικών πλαισίων (σηµεία πρόσβασης π.χ. τυχαία), έχει επιρροή 

στο χρόνο αλλαγής καναλιών. Είναι µεγάλου ενδιαφέροντος να 

µειωθεί ο χρόνος αλλαγής καναλιών χωρίς συµβιβασµό στην 

απόδοση συµπίεσης . 

 

Αν οι χρόνοι αλλαγής καναλιών είναι κάτω από 0,5 δευτερόλεπτο 

είναι αποδεκτοί, ενώ αν είναι πάνω από 0,5 δευτερόλεπτο 

θεωρούνται ενοχλητικοί. 

 

 



Η γρήγορη αλλαγή καναλιών περιγράφει τις τεχνικές που 

επιτρέπουν τις γρήγορες αλλαγές µεταξύ των κωδικοποιήσεων 

των διαφορετικών συρµών δεδοµένων. Το ακόλουθο παράδειγµα 

είναι µια καλή αντιπροσώπευση ενός εναλλακτή καναλιών IPTV. Ο 

πελάτης IP-STB λαµβάνει την αλλαγή καναλιών µε τη βοήθεια ενός 

αιτήµατος χρήστη (ένας χρήστης πατά ένα κουµπί στο 

τηλεκοντρόλ). 

Αυτός ο συρµός δεδοµένων πολυµέσων αφήνεται µε τη διανοµή 

ενός µηνύµατος άδειας IGMP στον κοντινότερο δροµολογητή. 

Αµέσως ο νέος συρµός συνδέεται µε την έκδοση ενός µηνύµατος 

IGMP στον κοντινότερο δροµολογητή. Ο πελάτης IP- STB 

αναµένει τώρα τα πακέτα από το νέο συρµό, αλλά ανάλογα µε τη 

διαθεσιµότητα του συρµού στο δροµολογητή και την δροµολόγηση 

πολλαπλής διανοµής που χρησιµοποιείται σε αυτή την διαδικασία 

αυτό µπορεί να διαρκέσει ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, 

εάν ο συρµός είναι διαθέσιµος ο χρόνος αναµονής θεωρείται 

µικρός. Όταν τα πακέτα φθάνουν στο πελάτη IP-STB αρχίζει η 

διαδικασία αποκωδικοποίησης, µε τον προσδιορισµό του συρµού 

και την έρευνα για µια κατάλληλη θέση συρµών. Αυτή η θέση 

αναγνωρίζεται ως τυχαίο σηµείο πρόσβασης (RAP). 

 

Τα συµπιεσµένα ηχητικά δεδοµένα έχουν γενικά, συχνότερο RAP 

όταν συγκρίνονται µε το συµπιεσµένο βίντεο. Ανάλογα µε την 

απόσταση RAP ο χρόνος αναµονής µπορεί να κυµανθεί από 

µηδέν ως ένα µη αµελητέο ποσό. Όταν ο συρµός παραλαµβάνεται, 

ο χρήστης IP-STB αποθηκεύει τις πληροφορίες και αρχικοποιεί το 

υλικό. Όταν το IP-STB αρχικοποιείται ο αποκωδικοποιητής µπορεί 

να αρχίσει να αποκωδικοποιεί το συρµό. Ανάλογα µε τον αριθµό 

αµφίδροµων πλαισίων που χρησιµοποιούνται µπορεί να υπάρξει 

ένας πρόσθετος χρόνος αποθήκευσης προτού να παρουσιαστεί η 

εικόνα. Για να αποφευχθεί η ευαισθησία στις γρήγορες αλλαγές 

καναλιών που προκαλείται από το ποσοστό jitter είναι σοφό να 

δηµιουργηθεί ένας προσωρινός χώρος de-jitter για να 

καταπολεµήσει αυτόν τον όρο. Ο χρόνος του προσωρινού χώρου 

de-jitter εξαρτάται από διάφορους παράγοντες αλλά δεν µπορεί να 

αγνοηθεί κατά τον υπολογισµό του χρόνου αλλαγής καναλιών. 



 

Άλλοι λόγοι καθυστέρησης καναλιών είναι [11]: 

 

• Καθυστέρηση αποκτήσεων πλαισίων αφού για να µειώσουν 
το ποσό εύρους ζώνης που απαιτείται για την ψηφιακή 
τηλεοπτική µετάδοση, οι µέθοδοι συµπίεσης όπως η MPEG 
διατυπώνουν τα τηλεοπτικά πλαίσια ενός ψηφιακού 
τηλεοπτικού συρµού στους διάφορους τύπους 
τυποποιηµένων πλαισίων MPEG. Αυτοί οι τύποι πλαισίων 
είναι γνωστοί σαν πλαίσια-i, πλαίσια-p, και πλαίσια-b, 
αναλόγως του τύπου πρόβλεψης πλαισίων MPEG που 
χρησιµοποιείται στην εκτέλεση της κωδικοποίησής τους. Τα 
πλαισίων-i δεν στηρίζονται στα προηγούµενα ή µελλοντικά 
πλαίσια για την κωδικοποίηση. Μια οµάδα εικόνων (GOP) 
είναι µια συλλογή αυτών των πλαισίων MPEG 
(χαρακτηριστικά 12 έως 15 πλαίσια). Η καθυστέρηση των 
πλαισίων-i είναι ανάλογη προς το µέγεθος του GOP. Στη 
χαρακτηριστική ψηφιακή µετάδοση, αυτή η καθυστέρηση 
είναι περίπου 0,5 δευτερόλεπτο. Τα συστήµατα IPTV τείνουν 
να έχουν τη µεγαλύτερη καθυστέρηση πλαισίων-i λόγω της 
υψηλότερης συµπίεσης που χρησιµοποιούν για να µειώσουν 
το bit rate, το οποίο αυξάνει το µέγεθος του GOP. Η 
καθυστέρηση των πλαισίων-i είναι ο πιο συνηθισµένος 
παράγοντας στην καθυστέρηση αλλαγής καναλιών. 
 
 

Η γρήγορη αλλαγή καναλιών είναι µια µάλλον ευρεία έννοια και 

µπορεί να περιλάβει διάφορες τεχνικές [11]. Αυτές οι τεχνικές που 

εφαρµόζονται εξαρτώνται συνήθως από την υποδοµή των 

δικτύων. Παραδείγµατος χάριν, καθορίζεται ο "zapping χρόνος 

καναλιών" όπου περιλαµβάνονται µόνο οι καθυστερήσεις σχετικές 

µε το δίκτυο αλλά δεν αναφέρονται οι καθυστερήσεις που 

εισάγονται από την απόκτηση RAP ή οι διάφοροι χρόνοι 

προσωρινής αποθήκευσης. Μελετητές προτείνουν ένα σύστηµα 

που χρησιµοποιεί ένα συρµό χαµηλότερης ποιότητας. Εντούτοις, 

οι µελετητές προτείνουν ότι ένας συρµός χαµηλής ποιότητας 

πρέπει να πολλαπλασιαστεί µαζί µε τον κανονικό συρµό κατόπιν 

αιτήσεως. Οι δύο συρµοί πρέπει έπειτα να διαβιβαστούν και να 

αποδιαυλωθούν και να συνδεθούν στον αποκωδικοποιητή. Αυτή η 



προσέγγιση απαιτεί ο εξοπλισµός πολύπλεξης να βρίσκεται κοντά 

στο χρήστη, π.χ. ένα DSLAM. 

 

 Η εισαγωγή του H.264 ως µελλοντική τηλεοπτική µορφή 

κωδικοποίησης για IPTV καθιστά πιθανή την κωδικοποίηση του 

υλικού µε µεγάλες αποστάσεις πλαισίων χωρίς τον κίνδυνο για 

σφάλµατα. Η αυξανόµενη απόσταση πλαισίων έχει ένα 

µειονέκτηµα. Στην προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί ένα τέτοιο 

ρεύµα ο αποκωδικοποιητής πρέπει να απορρίψει όλα τα πλαίσια 

έως ότου φθάνει ένα κωδικοποιηµένο πλαίσιο. Οι γρήγορες 

τεχνικές αλλαγής καναλιών εξετάζουν αυτό το πρόβληµα. Η FCC 

είναι ακόµα αρκετά ένας νέος ερευνητικός τοµέας και υπάρχει 

ακόµα πολλή έρευνα που πρέπει να γίνει [8]. 

 

• Ένα από τα κίνητρα για να χρησιµοποιήσουν τις γρήγορες 
τεχνικές αλλαγής καναλιών είναι η µείωση της κατανάλωσης 
εύρους ζώνης. Εποµένως είναι µεγάλου ενδιαφέροντος να 
ερευνηθούν οι µέθοδοι για να υπολογιστεί η κατανάλωση 
εύρους ζώνης που προκαλείται από τις τεχνικές γρήγορης 
αλλαγής καναλιών. 

 

• O αρχικός σκοπός µιας γρήγορης τεχνικής αλλαγής 
καναλιών είναι να µειωθεί ο χρόνος κατά την αλλαγή των 
καναλιών. Ο υπολογισµός του χρόνου και οι επιπτώσεις που 
συνδέονται µε το εύρος ζώνης είναι µεγάλου ενδιαφέροντος. 

 

 

• Όταν συνδέονται δύο stream από διαφορετικές 
κωδικοποιήσεις υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρξουν 
ποιοτικές διαστρεβλώσεις που προκαλούνται από τις 
διαφορές στις εικόνες αναφοράς. Οι µέθοδοι για να µειώσουν 
ή να αφαιρέσουν αυτήν την διαστρέβλωση είναι µεγάλου 
ενδιαφέροντος. 

 

 

 



2.1.9  Επίδραση καθυστέρησης 

 

Η καθυστέρηση από τον αποστολέα στον παραλήπτη (end-to-end 

delay) είναι το σύνολο των επιµέρους καθυστερήσεων µετάδοσης, 

επεξεργασίας και αναµονής στις ουρές των δροµολογητών, των 

καθυστερήσεων µετάδοσης στις συνδέσεις και των 

καθυστερήσεων που οφείλονται στην επεξεργασία που λαµβάνει 

χώρα στα δύο 

επικοινωνούντα συστήµατα. Για διαδραστικές εφαρµογές 

µετάδοσης βίντεο, καθυστερήσεις µικρότερες από 120 ms δεν 

γίνονται αντιληπτές από τον τηλεθεατή ενώ καθυστερήσεις µεταξύ 

120 ms και 150 ms µπορεί να είναι αποδεκτές αλλά δεν 

αντιπροσωπεύουν την ιδανική κατάσταση [29]. Καθυστερήσεις οι 

οποίες υπερβαίνουν τα 150 ms έχουν σοβαρή αρνητική επίδραση 

στην µετάδοση. Τυπικά, η πλευρά του παραλήπτη απορρίπτει, 

οποιαδήποτε πακέτα καθυστερούν περισσότερο από µια 

συγκεκριµένη τιµή κατωφλίου π.χ. πάνω από 150 ms. Τα πακέτα 

που καθυστερούν να φτάσουν στον προορισµό περισσότερο από 

αυτή την τιµή κατωφλίου, ουσιαστικά χάνονται. Το µέσο µέγεθος 

πακέτου για βίντεο είναι περίπου 800 µε 1500 bytes ενώ για φωνή 

αρκετά µικρότερο. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρόνος µεταφοράς για ένα 

πακέτο φωνής είναι µικρότερος του βίντεο διότι οι ενδιάµεσοι 

routers/switches δίνουν προτεραιότητα σε µικρότερα πακέτα σε 

περιπτώσεις συµφόρησης δικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 



Καθυστέρηση 

 

Επίδραση στην αντιληπτή 

ποιότητα 

<120 ms 

 

Μη ανιχνεύσιµη  καθυστέρηση 

120-150 ms 

 

Αποδεκτή ποιότητα, 

παρατηρείται µικρή 

καθυστέρηση ή υστέρηση 

>150 ms 

 

Μη αποδεκτή καθυστέρηση, 

αδυναµία φυσιολογικής 

παρακολούθησης.  

 

Σχήµα 2.4 

 

2.1.10  Επίδραση διακύµανσης καθυστέρησης-jitter  

 

Ένα σηµαντικό συστατικό της καθυστέρησης από τον αποστολέα 

στον παραλήπτη είναι οι τυχαίες καθυστερήσεις στις ουρές των 

δροµολογητών. Επειδή αυτές οι καθυστερήσεις είναι 

µεταβαλλόµενες, ο χρόνος που µεσολαβεί από την στιγµή που 

παράγεται ένα πακέτο στην προέλευση µέχρι να παραληφθεί στον 

προορισµό µπορεί να διαφοροποιείται από πακέτο σε πακέτο. Το 

φαινόµενο αυτό αποκαλείται διακύµανση της καθυστέρησης (jitter) 

και όπως προαναφέραµε, στο IPTV το jitter µπορεί να 

παραµεληθεί, δεδοµένου ότι τα µεγέθη αποµονωτών (buffer) στους 

δέκτες IPTV είναι µεγάλα έναντι των σχετικά µικρών διαφορών 

στους χρόνους άφιξης πακέτων - ο αποµονωτής στο δέκτη 

αποβάλλει αποτελεσµατικά το jitter. Στο µοντέλο αυτό όµως για 

λόγους πληρότητας συµπεριλαµβάνουµε και αύτη την επίδραση. 

Στον πίνακα παρακάτω (σχήµα 2.5) δίνει µια ένδειξη της 

επίδρασης του jitter στην παρακολούθηση ενός βίντεο [29]. 

 



 

Jitter 

 

Επίδραση στην αντιληπτή 

ποιότητα 

 

< 20 ms 

 

Μη ανιχνεύσιµο Jitter 

 

20-50 ms 

 

περιστασιακή καθυστέρηση ή 

ανακάτεµα 

> 50 ms 

 

Μη αποδεκτή καθυστέρηση, 

αδυναµία 

φυσιολογικής παρακολούθησης 

 

Σχήµα 2.5 

 

Οι τρόποι αντιµετώπισης του jitter αλλά και των άλλων 

καθυστερήσεων γίνεται µε χρήση του κώδικα FEC αλλά και µε τα 

πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για αντιµετώπιση της κακής 

ποιότητας (RTP κ.ο.κ). 

 

2.1.11  Επίδραση της απώλειας πακέτων  

 

Η µελέτη της επίδρασης της απώλειας πακέτων στην αντιληπτή 

ποιότητα είναι µια δύσκολη εργασία διότι βασίζεται σε διάφορους 

παράγοντες: 

 

1. Χρησιµοποιούµενη τεχνική κωδικοποίησης (codec). 
2. Ύπαρξη προστασίας και διόρθωσης λαθών (FEC). 
3. Μορφή της απώλειας πακέτων. Για παράδειγµα οι τεχνικές 



διόρθωσης λαθών είναι αποτελεσµατικές σε µεµονωµένες 
απώλειες πακέτων, κάτι που όµως δεν ισχύει όταν 
παρουσιάζονται µεγάλες σειρές από διαδοχικές απώλειες. 

4. Θέση που παρουσιάζονται οι απώλειες µέσα στη ροή 
δεδοµένων. Για παράδειγµα η απώλεια ενός πακέτου το 
οποίο δεν περιέχει δεδοµένα βίντεο δεν θα επηρεάσει 
ουσιαστικά την ποιότητα της εικόνας. 

 

Η απώλεια πακέτων δεν είναι κατά ανάγκη καταστροφική διότι 

στην πραγµατικότητα ρυθµοί απώλειας 1 µε 2% µπορούν να είναι 

ανεκτοί, ανάλογα µε τον τρόπο κωδικοποίησης και µετάδοσης του 

βίντεο και ανάλογα µε τον τρόπο απόκρυψης της απώλειας στην 

πλευρά του παραλήπτη [29]. Για παράδειγµα, η µέθοδος 

διόρθωσης σφαλµάτων FEC µπορεί να βοηθήσει στην απόκρυψη 

της απώλειας πακέτων. Με τη µέθοδο FEC µεταδίδονται 

πλεονασµατικές πληροφορίες µαζί µε τα κανονικά δεδοµένα, έτσι 

ορισµένα από τα πακέτα δεδοµένων που θα χαθούν να µπορούν 

να ανακτηθούν από τις πλεονασµατικές πληροφορίες. Βέβαια, εάν 

µια ή περισσότερες συνδέσεις µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη 

παρουσιάσουν αυξηµένη συµφόρηση και η απώλεια πακέτων 

ξεπεράσει το 2%, δεν µπορεί να γίνει τίποτα για να επιτευχθεί 

αποδεκτή ποιότητα βίντεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLR 

 

Επίδραση στην αντιληπτή 

ποιότητα 

 

<1% 

 

Μη ανιχνεύσιµη επίδραση στην 

ποιότητα 

 

1-2 % 

 

Ανεκτή ποιότητα 

 

>2% 

 

Μη αποδεκτή ποιότητα, 

αδυναµία 

φυσιολογικής παρακολούθησης 

 

 

Σχήµα 2.6 

 

2.1.12   Επίδραση του εύρους ζώνης  

 

Όπως προαναφέραµε οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητο όσον αφορά το εύρος ζώνης. Για παράδειγµα 

το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για την µετάδοση ενός 

βίντεο µε ποιότητα DVD κατά την κωδικοποίηση H.264 µέσω DSL 

είναι 700 Kbps. Για έχουµε εξασφαλισµένο ότι το βίντεο θα 

µεταδοθεί χωρίς προβλήµατα θα πρέπει να προβλεφτεί να 

υπάρχει εξασφαλισµένο το εύρος ζώνης που απαιτεί το βίντεο συν 

20 % δηλαδή στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει 

διαθέσιµο εύρος ζώνης της τάξης των 840 Kbps [29]. 

 

 



2.1.13 Τεχνολογίες QoS για αντιµετώπιση απώλειας πακέτων 

και καθυστερήσεων  

 

 

Ενσωµατωµένες υπηρεσίες (Integrated Service) 

 

Οι ενσωµατωµένες υπηρεσίες [25,30] φέρνουν βελτιώσεις στο 

µοντέλο δικτύων IP για να υποστηρίξουν τις µεταδόσεις σε 

πραγµατικό χρόνο και το εγγυηµένο εύρος ζώνης για τις 

συγκεκριµένες ροές. Σε αυτήν την περίπτωση, καθορίζουµε µια 

ροή ως διακριτό συρµό σχετικών δεδοµενογραµµάτων από έναν 

µοναδικό ποµπό σε έναν µοναδικό δέκτη που προκύπτει από µια 

ενιαία δραστηριότητα χρηστών και απαιτεί το ίδιο QoS.  

Για να εγκαταστήσουν την τηλεοπτική σύνδεση και στις δύο 

κατευθύνσεις, δύο ροές είναι απαραίτητες. Κάθε εφαρµογή που 

αρχίζει τις ροές δεδοµένων µπορεί να προσδιορίσει ποιό QoS 

απαιτείται για αυτήν την ροή. Εάν το εργαλείο συνεδριάσεων µέσω 

video χρειάζεται ένα ελάχιστο εύρος ζώνης 128 kbps και µια 

ελάχιστη καθυστέρηση πακέτων 100 ms για να εξασφαλίσει µια 

συνεχή τηλεοπτική παρουσίαση, ένα τέτοιο QoS µπορεί να 

κρατηθεί για αυτήν την σύνδεση. 

Αυτό το µοντέλο αρχιτεκτονικής περιλαµβάνει την 

χρησιµοποιηµένη υπηρεσία καλύτερης-προσπάθειας και τη νέα 

υπηρεσία σε πραγµατικό χρόνο που παρέχει τις λειτουργίες 

κράτησης εύρους ζώνης. 

Αναπτύχθηκε για να βελτιστοποιήσει τη χρησιµοποίηση δικτύων 

και των πόρων τους για τις νέες εφαρµογές, όπως τα πολυµέσα σε 

πραγµατικό χρόνο, η οποίες απαιτούν εγγυήσεις QoS. Όπως 

αναφέρεται και παραπάνω εξαιτίας των καθυστερήσεων 

δροµολόγησης και των απωλειών συµφόρησης, οι εφαρµογές σε 

πραγµατικό χρόνο δεν λειτουργούν πολύ καλά στην παρούσα 

αρχιτεκτονική καλύτερης-προσπάθειας. Η τηλεδιάσκεψη, η 

τηλεοπτική µετάδοση, και το λογισµικό σύσκεψης έχουν ανάγκη 



εγγύησης εύρους ζώνης για να παρέχουν βίντεο και ήχο 

αποδεκτής ποιότητας. Οι ενσωµατωµένες υπηρεσίες καθιστούν 

πιθανή τη διαίρεση της κυκλοφορίας πρότυπη κυκλοφορία 

καλύτερης-προσπάθειας για τις παραδοσιακές ροές χρήσεων και 

σε δεδοµένα εφαρµογής µε εγγυηµένο QoS. 

Για να υποστηρίξει το ενσωµατωµένο µοντέλο υπηρεσιών, ένας 

δροµολογητής ∆ιαδικτύου πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ένα 

κατάλληλο QoS για κάθε ροή, σύµφωνα µε το µοντέλο υπηρεσιών. 

 

Η λειτουργία δροµολογητών που παρέχει τις διαφορετικές ιδιότητες 

της υπηρεσίας καλείται έλεγχος της κυκλοφορίας. Αποτελείται από 

τα ακόλουθα συστατικά: 

 

• Ο χρονοπρογραµµατιστής πακέτων, διαχειρίζεται τη 
διαβίβαση των διαφορετικών συρµών πακέτων στους host 
και τους δροµολογητές, µε βάση την κλάση των υπηρεσιών 
τους, χρησιµοποιώντας τη διαχείριση ουρών αναµονής και 
τους διάφορους αλγορίθµους σχεδιασµού. Ο 
χρονοπρογραµµατιστής πακέτων πρέπει να εξασφαλίσει ότι 
η παράδοση πακέτων αντιστοιχεί στην παράµετρο QoS για 
κάθε ροή. Ένας χρονοπρογραµµατιστής µπορεί επίσης να 
αστυνοµεύσει ή να διαµορφώσει την κυκλοφορία για να 
προσαρµοστεί σε ένα ορισµένο επίπεδο υπηρεσίας. Ο 
χρονοπρογραµµατιστής πακέτων πρέπει να εφαρµοστεί στο 
σηµείο όπου τα πακέτα περιµένουν στην ουρά. 

 

• Ο ταξινοµητής πακέτων προσδιορίζει τα πακέτα µιας ροής 
IP, στους host και τους δροµολογητές που θα λάβουν ένα 
ορισµένο επίπεδο υπηρεσίας. Για να πραγµατοποιήσει τον 
αποτελεσµατικό έλεγχο της κυκλοφορίας, κάθε εισερχόµενο 
πακέτο χαρτογραφείται από τον ταξινοµητή σε µια 
συγκεκριµένη κλάση. Όλα τα πακέτα που είναι ταξινοµηµένα 
στην ίδια κλάση θα υποστούν την ίδια επεξεργασία από το 
χρονοπρογραµµατιστή πακέτων. Η επιλογή µιας κλάσης 
είναι βασισµένη στην διεύθυνση πηγής και προορισµού 
καθώς και στον αριθµό θύρας της υπάρχουσας επικεφαλίδας 
πακέτων, οι οποίοι πρέπει να προστεθούν σε κάθε πακέτο. 



Μια κλάση µπορεί να αντιστοιχεί σε µια ευρεία κατηγορία 
ροών. Παραδείγµατος χάριν, όλες οι τηλεοπτικές ροές από 
µια τηλεδιάσκεψη µε διάφορους συµµετέχοντες µπορούν να 
ανήκουν σε µια κλάση υπηρεσιών. Αλλά είναι επίσης δυνατό 
µόνο µια ροή να ανήκει σε µια συγκεκριµένη κλάση 
υπηρεσιών. 

 

• Ο έλεγχος αποδοχής περιέχει τον αλγόριθµο απόφασης που 
ένας δροµολογητής χρησιµοποιεί για να καθορίσει εάν 
υπάρχουν αρκετοί πόροι δροµολόγησης για να αποδεχθούν 
το ζητούµενο QoS για µια νέα ροή. Εάν δεν υπάρχουν 
αρκετοί ελεύθεροι πόροι δροµολόγησης, η αποδοχή µιας 
νέας ροής θα επηρέαζε τις προηγούµενες εγγυήσεις και η 
νέα ροή πρέπει να απορριφθεί. Εάν η νέα ροή γίνεται 
αποδεκτή, η περίπτωση κράτησης στο δροµολογητή διορίζει 
τον ταξινοµητή πακέτων και το χρονοπρογραµµατιστή 
πακέτων να κρατήσει το ζητούµενο QoS για αυτήν την ροή. 
Ο έλεγχος αποδοχής καλείται σε κάθε δροµολογητή κατά 
µήκος ενός µονοπατιού κράτησης να λάβει µια απόφαση 
αποδοχής/απόρριψης στο χρόνο που ένας host ζητά µια 
υπηρεσία σε πραγµατικό χρόνο. Ο αλγόριθµος ελέγχου 
αποδοχής πρέπει να είναι σύµφωνος µε το µοντέλο 
υπηρεσιών. Ο έλεγχος αποδοχής είναι µερικές φορές 
συγκεχυµένος µε τον έλεγχο πολιτικής, ο οποίος είναι µια 
λειτουργία, που υποβάλλεται σε επεξεργασία από το 
χρονοπρογραµµατιστή πακέτων. Εξασφαλίζει ότι ένας host 
δεν παραβιάζει τα υποσχόµενα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας 
του. Εντούτοις, για να εξασφαλιστεί ότι τιµούνται οι εγγυήσεις 
QoS, ο έλεγχος αποδοχής θα ενδιαφερθεί για την επιβολή 
των διοικητικών πολιτικών για τις κρατήσεις των πόρων. 
Μερικές πολιτικές θα χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν την 
πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών για µια ζητούµενη 
κράτηση. Τα αναρµόδια αιτήµατα κράτησης µπορούν να 
απορριφθούν. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.7 

Οι ενσωµατωµένες υπηρεσίες χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο 

κράτησης πόρων (RSVP) για τη σηµατοδοσία των µηνυµάτων 

κράτησης. Επικοινωνεί µέσω του RSVP για να δηµιουργήσει και να 

διατηρήσει τη κατάσταση ροής στους host στα σηµεία τέλους και 

στους δροµολογητές κατά µήκος του µονοπατιού µιας ροής. 

Το πρωτόκολλο RSVP προσπαθεί να οργανώσει µια κράτηση 

ροής µε το ζητούµενο QoS, το οποίο θα γίνει αποδεκτό εάν η 

εφαρµογή εκπλήρωσε τους περιορισµούς και οι δροµολογητές 

µπορούν να χειριστούν το ζητούµενο QoS. Το RSVP συµβουλεύει 

τον ταξινοµητή πακέτων και το χρονοπρογραµµατιστή πακέτων σε 

κάθε κόµβο να 

επεξεργαστεί τα πακέτα για αυτήν την ροή επαρκώς. Εάν η 

εφαρµογή παραδίδει τώρα τα πακέτα στον ταξινοµητή στον πρώτο 

κόµβο, ο οποίος έχει χαρτογραφήσει αυτήν την ροή σε µια 

συγκεκριµένη κλάση υπηρεσιών που συµµορφώνεται µε το 

ζητούµενο QoS, η ροή αναγνωρίζεται µε τη διεύθυνση ποµπών IP 

και διαβιβάζεται στο χρονοπρογραµµατιστή πακέτων. Ο 

χρονοπρογραµµατιστής πακέτων διαβιβάζει τα εξαρτώµενα από 

την κλάση υπηρεσιών τους πακέτα, στον επόµενο δροµολογητή ή 

τελικά, στο λαµβάνοντα host. Επειδή το RSVP είναι ένα 

µονοκατευθυντήριο πρωτόκολλο, οι κρατήσεις QoS εκφράζονται 

µόνο σε µια κατεύθυνση, από τον αποστέλλον στον λαµβάνοντα 

κόµβο. 



2.1.14 Το δίκτυο διανοµής IP  

 

Το δίκτυο διανοµής αποτελείται από τους δροµολογητές και τους 

διακόπτες που διαβιβάζουν και καθοδηγούν τα πακέτα IP από 

τους διάφορους αποστολείς στους διάφορους δέκτες, και µεταξύ 

των άλλων στέλνοντας επίσης τα πακέτα IP µε το βίντεο από το 

κωδικοποιητή αποστολής στους δέκτες µετάδοσης [6]. 

 

Μέσα στους κόµβους δικτύων (δροµολογητής/διακόπτης) τα 

πακέτα µπορούν να καθυστερήσουν ή να χαθούν. Ένα IP δίκτυο 

γενικά δεν δίνει οποιαδήποτε εγγύηση (ι) στην άφιξη πακέτων (ii) 

διπλασιασµό, ή (iii) καθυστέρηση της παράδοσης πακέτων. 

 

Ενώ ο διπλασιασµός των πακέτων στα δίκτυα IP ανήκει στο 

παρελθόν, η καθυστέρηση και η απώλεια πακέτων IP µπορούν να 

προκαλέσουν την απώλεια ποιότητας στους δέκτες. 

Πολλάκις στο πλαίσιο των τηλεοπτικών δικτύων αναφέρεται η 

καθυστέρηση jitter, η οποία είναι η παραλλαγή της καθυστέρησης 

µεταξύ των επόµενων πακέτων από έναν µεγάλο αριθµό 

σταλµένων πακέτων. Σε IPTV το jitter µπορεί ακόµα και να 

παραµεληθεί, δεδοµένου ότι τα µεγέθη αποµονωτών (buffer) στους 

δέκτες IPTV είναι µεγάλα έναντι των σχετικά µικρών διαφορών 

στους χρόνους άφιξης πακέτων – ο αποµονωτής στο δέκτη 

αποβάλλει αποτελεσµατικά το jitter. Εποµένως, η κύρια πηγή 

ποιοτικής απώλειας για τους θεατές είναι η απ’ άκρο σ’ άκρο 

καθυστέρηση των 

πακέτων και η απώλεια πακέτων από το δίκτυο. 

 

Ο κυριότερος λόγος για την απώλεια πακέτων στα δίκτυα IP είναι η 

υπερχείλιση των αποµονωτών στους κόµβους δικτύων στην 

εξερχόµενη διεπαφή. Εάν η συνολική κυκλοφορία IP από τις 

εισερχόµενες διεπαφές στην εξερχόµενη διεπαφή είναι πάρα πολύ 



υψηλή, οι αποµονωτές από την εξερχόµενη διεπαφή θα γεµίσουν 

και εποµένως ο αποµονωτής θα είναι πλήρης και τα νέα πακέτα θα 

χαθούν, προκαλώντας την απώλεια πακέτων µέσα στο δίκτυο. 

Αυτός είναι όπως προαναφέρθηκε ο τυποποιηµένος τρόπος 

λειτουργίας σε ένα δίκτυο IP. 

 

2.1.15  Συµπεράσµατα για τις αιτίες κακής ποιότητας 

 

Είναι τελικά σηµαντικό να υπάρξει η δυνατότητα να 

αντιµετωπιστούν  τα αιτία του προβλήµατος της κακής ποιότητας. 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ο δέκτης, και το δίκτυο διανοµής IP 

είναι οι δύο κύριοι λόγοι της τηλεοπτικής ποιοτικής απώλειας στους 

δέκτες. Για τους δέκτες αποκωδικοποίησης λογισµικού το 

πρόβληµα των ανεπαρκών πόρων ή οι ιδιαίτερα απαιτητικές 

παράλληλες διαδικασίες είναι κύρια αιτία της απώλειας 

τηλεοπτικής ποιότητας. 

Για αυτήν την περίπτωση, προτείνεται ο καθορισµός ενός 

ελάχιστου απαραίτητου υλικού και η προσαρµογή της τηλεοπτικής 

κωδικοποίησης ώστε να ταιριάξει µε το υλικό για την υψηλή 

τηλεοπτική ποιότητα. 

 

Για την απώλεια πακέτων µέσα στο δίκτυο διανοµής IP, στη 

χειρότερη περίπτωση όλοι οι θεατές χάνουν την τηλεοπτική 

ποιότητα αλλά µόνο µερικοί δέκτες επηρεάζονται. Προκειµένου να 

επιλυθούν τα προβλήµατα της απώλειας πρέπει να ανιχνευτεί 

γρήγορα η πρώτη απώλεια, και το ζήτηµα να επιλυθεί.  

 

Λόγω της διανεµηµένης φύσης και του πιθανού µεγέθους ενός 

δικτύου IPTV που ελέγχει τις ενιαίες περιοχές χωριστά έχουµε ένα 

πολύ ακριβό δίκτυο. Ιδανικά, ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα παρέχει σε πραγµατικό χρόνο ειδοποιήσεις και 

πληροφορίες στο χειριστή IPTV για την περίπτωση της απώλειας 



πακέτων - πριν από τις πρώτες κλήσεις θεατών για παράπονα 

λόγω κακής ποιότητας. 

 

2.1.16  Μελέτη µέτρησης ποιότητας υπηρεσίας από τους 

παρόχους [6] 

 

Ανίχνευση των τηλεοπτικών ποιοτικών προβληµάτων: 

 

Μέσω της µέτρησης της σηµαντικότερης παραµέτρου που 

επηρεάζει την τηλεοπτική ποιότητα από τους QoS πράκτορες τα 

προβλήµατα µπορούν να ανιχνευθούν µε την προώθηση των 

µετρήσεων στον ενεργό τρόπο. 

 

Εντοπισµός του προβλήµατος: 

 

Ο περιεκτικός έλεγχος σε κάθε δροµολογητή και στους τελικούς 

χρήστες παρέχει τις λεπτοµερείς ποιοτικές στατιστικές όσον αφορά 

το δίκτυο των πρακτόρων µέτρησης QoS στα µονοπάτια διανοµής 

του βίντεο. Τα ποιοτικά προβλήµατα δικτύων που βιώνουν οι 

χρήστες µπορούν τώρα να εντοπιστούν και ο αντίκτυπος των 

προβληµάτων και του αριθµού επηρεασµένων εµφανίσεων και 

θέσεων είναι γνωστός. Για τους χρήστες που καταγγέλλουν κακή 

ποιότητα η γνώση των δικτύων µέσω των πρακτόρων QoS στους 

δροµολογητές επιτρέπει να αποκλείσουν ενδεχοµένως το δίκτυο IP 

ως αιτία και ο παθητικός έλεγχος QoS σε όλους τους χρήστες θα 

προσδιορίσει τον δέκτη λογισµικού µε το υψηλό ταυτόχρονο 

φορτίο ως αιτία. 

 

 

 



Σε πραγµατικό χρόνο: 

 

Το πλαίσιο επικοινωνίας δροµολογητών επιτρέπει στον πράκτορα 

QoS να διαβιβάσει τις ειδοποιήσεις σε πραγµατικό χρόνο άµεσα 

στο κέντρο λειτουργίας δικτύων. 

 

Αυτόµατα: 

 

Η δοκιµή µιας τηλεοπτικής διανοµής για την εξασφάλιση ποιότητας 

δεν απαιτεί από το προσωπικό να βρίσκεται συνεχώς πάνω από 

το δίκτυο IPTV σε διάφορες θέσεις για να έχει πρόσβαση 

χειροκίνητα σε ένα δεδοµένο βίντεο για την ποιοτική αναθεώρηση 

µεταφορών αλλά επιτρέπει να ενεργήσει πλήρως αυτόµατα. 

 

2.1.17 Μέθοδοι µέτρησης ποιότητας υπηρεσίας από τους 

προµηθευτές         

 

∆ύο τύποι διαδικασιών µέτρησης µπορούν να διακριθούν [6]: 

 

1. Ο ενεργός πράκτορας δικτύων QoS, όπου µια οµάδα 

δροµολογητών ενεργεί ως τελικός χρήστης στη τοποθεσία του  

δροµολογητή, και αρχίζει να µετρά από µακρινή απόσταση. 

Ο πράκτορας QoS µπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες µε δύο 

τρόπους: 

α) Ενεργός: Ο πράκτορας QoS εκτελείται σε κάθε Router µιας 

οµάδας  δροµολογητών. Εποµένως η διανεµηµένη µέτρηση 

µπορεί να γίνει µακριά από έναν χειριστή σε µια κεντρική θέση. β) 

Το πρότυπο πλαίσιο επικοινωνίας δροµολογητών είναι µια 

µέτρηση που γίνεται για να αναφέρει τις στατιστικές, 

αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρόσθετη διαµόρφωση των firewalls.  



Η µέτρηση και η υποβολή έκθεσης από τον ενεργό πράκτορα 

δικτύων QoS επιτρέπουν να τρέξουν τις ειδικές ποιοτικές δοκιµές 

µέσω ολόκληρου του δικτύου για τη διανοµή και την ποιότητα. 

Η κεντρικά παραχθείσα ποιότητα σε όλες τις συνδέσεις µεταξύ των 

περιληφθέντων δροµολογητών επιτρέπει να εντοπιστούν γρήγορα 

τα προβλήµατα των δικτύων. 

 

2. Παθητική υποβολή έκθεσης τελικών χρηστών, όπου για όλες τις 

τηλεοπτικές µεταδόσεις ο δέκτης στον τελικό χρήστη εκθέτει τις 

στατιστικές QoS πίσω σε έναν δροµολογητή σε ένα κέντρο 

στοιχείων που τον εξυπηρετεί. 

Για την πρόσθετη ποιοτική αξιολόγηση η υποβολή έκθεσης 

τελικών χρηστών προβλέπει τους απαραίτητους µηχανισµούς. Η 

διευκόλυνση της παθητικής υποβολής έκθεσης τελικών χρηστών 

σηµαίνει ότι κεντρικά ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο επιλέχτηκε για 

τη συνεχή µέτρηση QoS σε όλους τους δέκτες. Σαν επίδραση σε 

κάθε 

πρόσβαση περιεχοµένου, οι σωστές παράµετροι διαβιβάζονται 

στον 

αποκωδικοποιητή ο οποίος εκθέτει τις µετρήσεις του πίσω στον 

δροµολογητή. 

Σε ένα σενάριο IPTV µπορεί να υπάρξουν ενδεχοµένως 

εκατοµµύρια χρήστες, έτσι ώστε το διανεµηµένο σύνολο των 

µέτρων να επιτρέπει σε ένα πολύ µεγάλο ακροατήριο να 

παρακολουθεί ζωντανά κάποια γεγονότα, και οι χρήστες να είναι 

συγχρονισµένοι. 

Μετά από την τοπική µέτρηση QoS σε κάθε δροµολογητή το 

πρότυπο πλαίσιο επικοινωνίας Router χρησιµοποιείται για να 

εκθέσει τις στατιστικές και για να τις καταχωρήσει σε µια βάση 

δεδοµένων για την ανάλυση µετά από το γεγονός. Η όψη των 

στατιστικών επιτρέπει να λάβει ανά θέση τις µετρήσεις QoS όλων 

των χρηστών. 



2.2  QoE 

 

2.2.1 Η ποιότητα εµπειρίας (QoE)  

 

Είναι η αντιληπτή από τον χρήστη εµπειρία σε σχέση µε το τι 

παρουσιάζεται από µια υπηρεσία επικοινωνίας ή µια ενδιάµεση µε 

τον χρήστη εφαρµογή. Αυτό είναι ιδιαίτερα υποκειµενικό και 

λαµβάνει υπόψη στους υπολογισµούς πολλούς διαφορετικούς 

παράγοντες πέρα από την ποιότητα της υπηρεσίας, όπως η 

τιµολόγηση υπηρεσιών, περιβάλλον παρουσίασης και τα λοιπά. Σε 

ένα δίκτυο IP, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία και την 

πολλαπλότητα του δικτύου, αυτό είναι δυσκολότερο και εποµένως 

κρισιµότερο στην επιτυχία απ' ότι σε άλλα δίκτυα. 

 

2.2.2 Μέθοδοι µέτρησης QoE  

 

Η βασική µεθοδολογία µέτρησης για το δίκτυο µεταφορών IP είναι 

το ευρετήριο παράδοσης MEDIA (MDI). Τα MDI χωρίζονται σε δύο 

µικρά τµήµατα: 

Παράγοντας καθυστέρησης (DF) και ποσοστό απώλειας MEDIA 

(MLR) που και οι δύο που µετριούνται κατά τη διάρκεια µιας 

περιόδου δειγµάτων ενός δευτερολέπτου. 

Το DF καθορίζει το jitter που εισάγεται µέχρι τον inter-arrival χρόνο 

µεταξύ των πακέτων. Αυτό δεν πρέπει να εµφανιστεί ως απόλυτη 

αξία αλλά είναι σχετικά µια µέτρηση σε ένα δεδοµένο σηµείο στο 

δίκτυο. Το jitter µπορεί να εισαχθεί σε διαφορετικά σηµεία όπως 

τους κωδικοποιητές, τους πολυπλέκτες, τις µαζικές αναλογικές 

συσκευές κρυπτοφώνησης, τους κόµβους δικτύων ή άλλες 

συσκευές. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε την αναµενόµενη DF 

αξία, η οποία µπορεί να καθοριστεί από µια µέτρηση βασικών 

γραµµών στους ιδανικούς λειτουργούντες όρους. Η τιµή µπορεί να 

αλλάξει αναλόγως από τον τύπο ρευµάτων: Τα σταθερού ρυθµού 



δεδοµένα (CBR) πρέπει να έχουν έναν σταθερό inter-arrival χρόνο 

ενώ τα µεταβλητά (VBR) θα έχουν ποικίλες τιµές. Μόλις καθοριστεί 

µια τιµή βασικών γραµµών, τίθεται µια ώθηση επάνω από αυτήν 

την τιµή αφού πρώτα προειδοποιείται µέσω ενός συναγερµού. Το 

µέγιστο αποδεκτό όριο για το MDI:DF είναι 9-50 mS. Για την 

καταπολέµηση του jitter και την µείωση του MDI:DF 

χρησιµοποιούµε buffers, πρέπει να έχουν όµως το σωστό µέγεθος 

διότι αντί να διορθώσουν το jitter µπορεί να αυξήσουν στις 

περιπτώσεις που ξεχειλίσει ο buffer ή που υποχειλίσει [33]. 

 

Το MLR παρέχει τον αριθµό πακέτων TS που χάνονται εντός µιας 

περιόδου δειγµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των 

µετρητών συνοχής µέσα στο TS. Εάν ο συρµός δεδοµένων 

περιέχει µια επικεφαλίδα RTP, ο αριθµός ακολουθίας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των χαµένων πακέτων 

χωρίς την ανάγκη να εξεταστεί το ωφέλιµο φορτίο πακέτων IP. 

Αυτό θα µειώσει τις υπολογιστικές απαιτήσεις και θα επιταχύνει τη 

διαδικασία ελέγχου. Το µέγιστο αποδεκτό MLR είναι µηδέν [33]. 

 

Ο συνδυασµός του MDI και του ETR 290 παραδίδει µια εξελικτική 

και οικονοµικώς αποδοτική µέθοδο για τα σχετικά µε τη µεταφορά. 

Με το να προκαλέσουν τους συναγερµούς στο επίπεδο IP και TS, 

αυτοί µπορούν να αθροιστούν και να συσχετιστούν µέσα στο NMS 

(Network Management System) για να παραγάγουν ένα ακριβές 

εργαλείο υποβολής εκθέσεων µεταξύ των διαφορετικών γεγονότων 

και η εισαγωγή τους δείχνει µέσα στην υποδοµή δικτύων. 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Μέθοδοι βελτίωσης του QoE  

 

Η βελτίωση του QoE (άρα και του QoS αφού µειώνονται οι 

απώλειες πακέτων και οι καθυστερήσεις) γίνεται µε τον κώδικα 

FEC και µε αναµετάδοση [8]. Το DVB έχει ιδιαίτερη εµπειρία στα 

σχέδια διορθώσεων σφαλµάτων και απόκρυψης για τα διάφορα 

περιβάλλοντα, έτσι ήταν φυσικό -λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία 

της µεταφοράς βίντεο µέσω του DSL - ότι η ειδική οµάδα IPI 

έπρεπε να εργαστεί σε αυτήν την περιοχή. Ξόδεψαν σηµαντικό 

χρόνο εξετάζοντας όλες τις πτυχές της προστασίας από 

σφάλµατα, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερών 

προσοµοιώσεων των διάφορων σχεδίων διορθώσεων σφάλµατος 

(FEC) και των απαιτήσεων της ποιότητας εµπειρίας (QoE). 

 

Το αποτέλεσµα είναι ένα προαιρετικό πρωτόκολλο τοποθετηµένο 

σε στρώσεις, βασισµένο σε έναν συνδυασµό δύο κωδικών FEC - 

ένα στρώµα βάσης και ένα ή περισσότερα προαιρετικά στρώµατα 

αυξήσεων. Το στρώµα βάσης είναι ένας απλός βασισµένος σε 

πακέτο κώδικας ισότητας XOR που βασίζεται στον Mpeg COP3 

και το στρώµα αυξήσεων είναι βασισµένο στον κώδικα FEC της 

ψηφιακής πηγής. Επιτρέπει την ταυτόχρονη υποστήριξη των δύο 

κωδίκων FEC που συνδυάζονται στο δέκτη για να επιτύχουν την 

απόδοση διορθώσεων σφάλµατος καλύτερα από έναν ενιαίο 

κώδικα µόνο. Το FEC έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε πολλές 

περιπτώσεις, 

εντούτοις, µια άλλη τεχνική στην IP µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για επισκευή σφαλµάτων: Αναµετάδοση RTP που 

αναλύθηκε παραπάνω. 

Αυτό λειτουργεί µέσω του µετρητή ακολουθίας που είναι σε κάθε 

επικεφαλίδα RTP που προστίθεται σε κάθε πακέτο IP του 

τηλεοπτικού συρµού δεδοµένων. Το STB µετρά το µετρητή 

ακολουθίας και εάν βρίσκει ένα ή περισσότερα πακέτα να λείπουν 

στέλνει ένα µήνυµα στον κεντρικό υπολογιστή αναµετάδοσης που 

απαντά µε τα ελλείποντα πακέτα. 



 

 Ας κάνουµε µια παρένθεση εδώ [18] για να αναλύσουµε την 

αρχιτεκτονική του FEC. Το πλαίσιο FEC περιγράφεται από την 

άποψη ενός πρόσθετου στρώµατος πρωτοκόλλου µεταξύ του 

στρώµατος µεταφορών (π.χ. UDP ή DCCP) και των πρωτοκόλλων 

εφαρµογής και µεταφορών που τρέχουν πέρα από αυτό το 

στρώµα µεταφορών. Τα παραδείγµατα τέτοιων πρωτοκόλλων είναι 

RTP, RTCP, κ.λπ. Υπό αυτήν τη µορφή, η διεπαφή µεταξύ του 

πλαισίου FEC και των κάτω και πάνω στρωµάτων κάλυψης µπορεί 

να θεωρηθεί ως η ίδια µε την πρότυπη διεπαφή στο στρώµα 

µεταφορών - δηλ. το στοιχείο που ανταλλάσσεται αποτελείται από 

τα ωφέλιµα φορτία των δεδοµενογραµµάτων που το κάθε ένα 

συνδέεται µε µια ενιαία ροή µεταφορών που προσδιορίζεται από 

το πρότυπο 5-tuple (IP διεύθυνση πηγής, θύρα πηγής, IP 

διεύθυνση προορισµού, θύρα προορισµού, πρωτόκολλο 

µεταφορών ). 

Το σχέδιο FEC παρέχει FEC κωδικοποιήσεις και από 

αποκωδικοποιήσεις και περιγράφει τα πεδία και τις διαδικασίες 

πρωτοκόλλου που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν τα 

στοιχεία ωφέλιµων φορτίων των πακέτων στα πλαίσια του σχεδίου 

FEC. Η διεπαφή µεταξύ του πλαισίου FEC και ενός σχεδίου FEC, 

είναι λογική, η οποία υπάρχει για λόγους προδιαγραφών µόνο. Σε 

έναν κωδικοποιητή, το πλαίσιο FEC περνά τις οµάδες ωφέλιµων 

φορτίων των πακέτων στο σχέδιο FEC για την κωδικοποίηση FEC. 

Το σχέδιο FEC επιστρέφει τα ωφέλιµα φορτία επισκευής, 

κωδικοποιηµένες πληροφορίες ταυτότητας ωφέλιµων φορτίων για 

κάθε ένα από τα πακέτα επισκευής και σε µερικές περιπτώσεις, 

κωδικοποιεί τις πληροφορίες ταυτότητας ωφέλιµων φορτίων για 

κάθε ένα από τα πακέτα πηγής. Σε έναν αποκωδικοποιητή, το 

πλαίσιο FEC περνά τα ωφέλιµα φορτία (πηγή και επισκευή) στο 

σχέδιο FEC το οποίο επιστρέφει πρόσθετα ανακτηµένα πακέτα 

πηγής.  

 

Το πλαίσιο FEC δεν καθορίζει πώς οι πληροφορίες διαµόρφωσης 

πλαισίου για το συρµό διαβιβάζονται από τον ποµπό στο δέκτη. 



Αυτό πρέπει να καθοριστεί από οποιαδήποτε προδιαγραφή 

πρωτοκόλλου παράδοσης. 

 

Σε αυτήν την αρχιτεκτονική υποθέτουµε ότι η διεπαφή στο στρώµα 

µεταφορών υποστηρίζει τις έννοιες των ωφέλιµων φορτίων που 

µεταφέρονται και των ροών µεταφορών στις οποίες εκείνα τα 

ωφέλιµα φορτία µεταφέρονται. ∆εδοµένου ότι αυτό είναι µια 

διεπαφή εσωτερική στην αρχιτεκτονική, δεν προσδιορίζουµε αυτήν 

την διεπαφή ρητά, εκτός από το να πούµε ότι οι ροές µεταφορών 

που είναι ευδιάκριτες από την άποψη στρώµατος µεταφορών 

(παραδείγµατος χάριν, ευδιάκριτες ροές UDP) είναι επίσης 

ευδιάκριτες στη διεπαφή µεταξύ του στρώµατος µεταφορών και 

του πλαισίου FEC. 

 

Στον ποµπό, το πλαίσιο FEC περνά τα ωφέλιµα φορτία για µια 

δεδοµένη οµάδα δεδοµένων στο σχέδιο FEC για την 

κωδικοποίηση FEC. Το σχέδιο FEC εκτελεί τη λειτουργία 

κωδικοποίησης FEC και επιστρέφει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Το προαιρετικά, κωδικοποιηµένο ωφέλιµο φορτίο FEC για 
κάθε ένα από τα ωφέλιµα φορτία πηγής. 

 

• Ένα ή περισσότερα ωφέλιµα φορτία πακέτων επισκευής. 
 

• Κωδικοποιηµένο ωφέλιµο φορτίο FEC ID για κάθε ένα από 
τα ωφέλιµα φορτία πακέτων επισκευής 

 

Το πλαίσιο FEC εκτελεί έπειτα δύο διαδικασίες: Αρχικά, 

επισυνάπτει το ωφέλιµο φορτίο FEC ID, εάν παρέχεται, σε κάθε 

ένα από τα ωφέλιµα φορτία πηγής, και στέλνει τα προκύπτοντα 

πακέτα, γνωστά ως "πακέτα πηγής FEC", στο δέκτη και αφετέρου 

τοποθετεί κατάλληλα τα παρεχόµενα "ωφέλιµα φορτία πακέτων 

επισκευής FEC" και το αντίστοιχο "ωφέλιµο φορτίο επισκευής 

FEC", στα πακέτα επισκευής FEC και τα στέλνει στο δέκτη. 

Σηµειώστε ότι τα πακέτα επισκευής FEC στέλνονται σε µια 



διαφορετική οµάδα πολλαπλής διανοµής ή στις οµάδες πακέτων 

πηγής. Στο δέκτη, τα αρχικά ωφέλιµα φορτία πηγής ανακτώνται 

από το πλαίσιο FEC άµεσα από οποιαδήποτε πακέτα πηγής, που 

παραλαµβάνονται απλά µε την αφαίρεση της ταυτότητας 

ωφέλιµων φορτίων πηγής. Ο δέκτης περνά επίσης το περιεχόµενο 

των λαµβανόµενων ωφέλιµων φορτίων πηγής, συν το ωφέλιµο 

φορτίο τους στο σχέδιο FEC για την πιθανή αποκωδικοποίηση. 

 

Εάν οποιαδήποτε ωφέλιµα φορτία πηγής σχετικά µε µια δεδοµένη 

οµάδα δεδοµένων πηγής έχουν χαθεί, το σχέδιο FEC µπορεί να 

εκτελέσει την αποκωδικοποίηση FEC για να ανακτήσει τα 

ελλείποντα ωφέλιµα φορτία πηγής. 

 

2.2.4 IPTV και Internet TV 

 

∆εν πρέπει οι καταναλωτές να συγχέουν το IPTV µε το Internet TV 

γιατί παρόλο που το IPTV χρησιµοποιεί το Internet Protocol για την 

µετάδοση ζωντανών και µη προγραµµάτων δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως µετάδοση µέσω του Internet. Παρακάτω θα δούµε τις 

διαφορές των δύο µεταδόσεων [5,8,29]. 

Μια IPTV υπηρεσία συνήθως παραδίδεται πάνω από σύνθετες 

επενδύσεις δικτύου, το οποίο είναι προσεκτικά µελετηµένο ώστε να 

εξασφαλίσει αρκετό εύρος ζώνης για αποτελεσµατική παράδοση 

µεγάλων ποσοτήτων βίντεο multicast κίνησης. Η υψηλότερη 

ποιότητα του δικτύου επιτρέπει την εύκολη παροχή υψηλής 

ποιότητας SD ή HD τηλεόρασης στα σπίτια των συνδροµητών. 

Αυτό την καθιστά την προτιµώµενη πλατφόρµα διανοµής 

περιεχοµένου. Ωστόσο, η επένδυση για οικοδόµηση µιας από   

άκρο σε άκρο IPTV υπηρεσίας µπορεί να είναι µεγάλη. 

 

Αντίθετα το "Internet TV" αναφέρεται γενικά σε µεταφορές 

δεδοµένων που αποστέλλονται µέσω δικτύων IP (συνήθως του 



Internet) έξω από το δίκτυο, που συνδέεται µε τις εγκαταστάσεις 

των χρηστών και δεν παρέχει εξασφαλισµένη ποιότητα υπηρεσίας. 

Ένας φορέας παροχής Internet TV δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω 

στην οριστική παράδοση και οι µεταδόσεις είναι σε µια βάση 

"καλύτερης προσπάθειας". Στοιχειώδης συρµοί δεδοµένων πάνω 

από ιδιόκτητα IP δίκτυα και παραλλαγές, που χρησιµοποιούνται 

από δικτυακούς τόπους όπως το YouTube πλέον σπάνια 

θεωρούνται υπηρεσίες IPTV. Εδώ σε αντίθεση µε το IPTV οι 

µεταδόσεις δεν είναι ζωντανές και για να δει ο χρήστης ένα 

πρόγραµµα θα πρέπει πρώτα να το “κατεβάσει” (download) στον 

υπολογιστή του.  

Σε σύγκριση µε το IPTV, το Internet TV είναι µια γρήγορα 

αναπτυσσόµενη αγορά και µε σχετικά χαµηλό επενδυτικό κόστος. 

Το Internet TV βασίζεται στις υπάρχουσες υποδοµές, 

συµπεριλαµβανοµένων, του ADSL, Wi-Fi, καλωδιακών και 

δορυφορικών δικτύων κάτι που το καθιστά ένα πολύτιµο εργαλείο 

για µια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών αλλά οι ιδιοκτήτες περιεχοµένου 

αναζητούν νέες πήγες εσόδων. Ωστόσο, λόγο του γεγονότος ότι το 

IPTV πάντα διανέµεται µέσω των χαµηλού κόστους IP- STB, τα 

όποια έχουν περιορισµένη υπολογιστική ισχύ, η ικανότητα των 

φορέων να παρέχουν IPTV ποικίλων πολυµεσικών υπηρεσιών 

είναι περιορισµένος. Αυτό είναι το σηµείο όπου το Internet TV έχει 

ένα πλεονέκτηµα, αφού θα παραδοθεί σε έναν συνδροµητή 

(γενικά) µε ισχυρό PC. 

Η σχετική ευκολία µε την οποία πραγµατοποιείται µια τηλεοπτική 

υπηρεσία διαδικτύου φαίνεται από µια πρώτη µατιά σαν απειλή για 

τις IPTV επενδύσεις, αλλά οι δυο υπηρεσίες δεν ανταγωνίζονται 

απαραίτητα για τους ίδιους πελάτες και υπάρχουν και κάποιες 

συνεργασίες µεταξύ των δυο, όπως µια κοινή τεχνολογική 

πλατφόρµα σε µορφή web-based τεχνολογιών για την 

αποθήκευση και τη διανοµή περιεχοµένου. Από επιχειρησιακή 

άποψη, η Internet TV, µπορεί να συµπληρώσει την IPTV, µε 

ευθυγραµµισµένο, εξειδικευµένο και ποικίλο πολυµεσικό 

περιεχόµενο. 

 



Άρα αν πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ των δύο τεχνολογιών, 

ουσιαστικά έχουµε να κάνουµε µια επιλογή µεταξύ του κόσµου της 

ιδιαίτερα διαφοροποιηµένης και δυναµικής ανεξάρτητης 

παραγωγής και αυτού που εξουσιάζεται από τα ασφαλή 

αφιερωµένα ιδιωτικά δίκτυα παράδοσης διανέµοντας τους 

παραδοσιακότερους τύπους βασισµένους στο περιεχόµενο βίντεο, 

που παρέχονται κατά ένα µεγάλο µέρος από µεγάλα 

συγκροτήµατα επιχειρήσεων µέσων. Το IPTV αντιπροσωπεύεται 

από ένα σχεδιάγραµµα κλειστών, ιδιόκτητων συστηµάτων TV 

όπως οι παρούσες στις υπηρεσίες καλωδίων αλλά παραδίδεται 

µέσω βασισµένων σε IP ασφαλών καναλιών. Η τηλεόραση 

διαδικτύου είναι αντ' αυτού ένα ανοικτό εξελισσόµενο πλαίσιο στο 

οποίο ένας πολύ µεγάλος αριθµός µικρού και µεσαίου µεγέθους 

τηλεοπτικών παραγωγών συµβάλλει ιδιαίτερα. 

 

Μια άλλη διαφορά µεταξύ WebTV και IPTV µπορεί να βρεθεί στην 

περίπτωση των επίγειων δικτύων για την κινητή λήψη. Σε αντίθεση 

µε το κινητό WebTV, το κινητό IPTV µπορεί να διαβιβαστεί µε 

φυσική µετάδοση µέσα από ένα ευρυζωνικό επίγειο προωστικό 

κανάλι. Ένα κατάλληλο σχέδιο µετάδοσης, όπως η DAB-IP, DMB-

DXB ή το DVB-H, παρέχει µια εξασφαλισµένη ποιότητα υπηρεσίας 

που είναι ανεξάρτητη από τον αριθµό των χρηστών που 

λαµβάνουν το σήµα. 

 

2.2.5 Σύγκριση IPTV και Internet TV 

 

Χαρακτηριστικά IPTV 

 

• Η IP-TV είναι µια οδηγούµενη από φορέα και ελεγχόµενη 
πλατφόρµα. Υπάρχει ένας φυσικός φορέας µε φυσικούς 
σωλήνες και η υποδοµή την οποία λειτουργεί και ελέγχει. Ο 
καταναλωτής αλληλεπιδρά άµεσα τον φορέα. 

 



• Το IPTV αυτό είναι ένα από άκρο σε άκρο σύστηµα ή ένα 
ηµι- κλειστό δίκτυο (η υποδοµή είναι όλη µέσα στο 
περιβάλλον του φορέα, και δεν µπορεί κανονικά να 
προσεγγιστεί στο διαδίκτυο. Σαν συνέχεια αυτού, η υποδοµή 
επέκτασης και οι συσκευές που έχουν πρόσβαση σε αυτό 
ρυθµίζονται και χρησιµοποιούνται από το φορέα IPTV. 

 

• Η προσέγγιση IPTV είναι µια πλήρως συνδεδεµένη 
προσέγγιση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 
υποδοµή επέκτασης είναι βασισµένη στις περιοχές και στις 
γειτονιές που συνδέονται µε τις καταναλωτικές εγκαταστάσεις 
(σπίτια χρηστών). 

 

• Το IPTV θα προσφέρει ουσιαστικά το ίδιο προϊόν και τον 
προγραµµατισµό που προσφέρονται από το καλωδιακή 
τηλεόραση και τους δορυφορικούς προµηθευτές. Παροµοίως 
κατόπιν παραγγελίας και πληρωµής ανά προϊόν και πιθανώς 
µε κάποια πρόσθετη ολοκλήρωση για τη φωνή, θα υπάρχει 
διαφορετική τιµολόγηση. 

 

Χαρακτηριστικά Internet Television 

 

• Η τηλεόραση διαδικτύου, είναι αρκετά διαφορετική από την 
άποψη του προτύπου για τον καταναλωτή, τον εκδότη και 
για την υποδοµή που χρησιµοποιείται. 

 

• Το πρότυπο είναι ανοικτό σε οποιοδήποτε κάτοχο 
δικαιωµάτων, δεδοµένου ότι είναι βασισµένο στο ίδιο 
πρότυπο έκδοσης που υπάρχει στον Ιστό: καθένας µπορεί 
να δηµιουργήσει ένα end-point και να το δηµοσιεύσει σε 
παγκόσµια βάση. 

 

• Η τηλεόραση διαδικτύου είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε 
κάτοχο δικαιωµάτων ασχέτως εάν αυτό είναι ένα άτοµο που 
δηµιουργεί ένα βίντεο για ένα πολύ µικρό ακροατήριο ή έναν 
παραδοσιακό εκδότη που προσφέρει τα γραµµικά 
καλωδιακά κανάλια. 



• Η τηλεόραση διαδικτύου έχει ένα άµεσο κανάλι επικοινωνίας 
µε τον καταναλωτή. Ο εκδότης είναι σε θέση να φτάσει 
άµεσα στους καταναλωτές µέσω ενός µεγάλου αριθµού 
συσκευών. Η τηλεόραση διαδικτύου είναι στην 
πραγµατικότητα µια προσέγγιση που προσπαθεί να είναι 
όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητη συσκευών. Χάρη 
στα ανοιχτά πρότυπα που έχουν βοηθήσει να 
δηµιουργήσουν αυτήν την ευκαιρία, η τηλεόραση διαδικτύου 
θέλει να είναι ακριβώς όπως είναι ο Ιστός σήµερα. Προσιτός 
από οποιοδήποτε τύπο υπολογιστή και σύνδεση σε όλο τον 
κόσµο. 

 

• Η τηλεόραση ∆ιαδικτύου θα ενσωµατωθεί βαθιά στην 
υπάρχουσα εµπειρία χρηστών του internet και στους 
µηχανισµούς που οι χρήστες χρησιµοποιούν στις υπηρεσίες 
πρόσβασης και στο κοντινό µέλλον αναµένεται να 
συγχωνευθεί µε τον κόσµο των υπηρεσιών βίντεο και 
τηλεόρασης. 

 

• Η τηλεόραση διαδικτύου χρησιµοποιεί ένα παγκόσµιο 
επιχειρησιακό πρότυπο προσιτότητας, όπου οι υπηρεσίες 
βίντεο και τηλεόρασης που προσφέρονται από µια 
γεωγραφική περιοχή µπορούν να προσεγγιστούν από 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή . 

 

• Η τηλεόραση ∆ιαδικτύου υπόσχεται την πρόσβαση σε πολλά 
νέα προϊόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Πειραµατική µελέτη IPTV µετάδοσης  
 
 
3.1 ∆ιάταξη µετρήσεων: 
 
 
Για την λήψη των µετρήσεων χρειάστηκε η δηµιουργία ενός 
δικτύου µέσα στο τοπικό δίκτυο του ιδρύµατος. Το δίκτυο αυτό 
αποτελούνταν από έναν υπολογιστή που ήταν ο server, το Agilent 
Framescope και τρεις υπολογιστές ως πελάτες. Η διάταξη του 
δικτύου και η χρήση του προγράµµατος VLC βασίστηκε στο σχήµα 
3.1. 

 

Σχήµα 3.1 

 
Για την λήψη µετρήσεων πάνω σε δίκτυο στο οποίο µεταδίδεται 
σήµα video το Agilent Framescope πρέπει να έχει εγκατεστηµένο 
το λογισµικό IPTV (N2620A-070). 
To Agilent Framescope µόλις το συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο 
ανιχνεύει όλα τα µηχανήµατα συνδεµένα πάνω σε αυτό καθώς και 
τις διευθύνσεις τους. 
Οπότε όταν κάποιο από αυτά µεταδίδει κάποιο σήµα video αυτό 
µας εµφανίζει την IP καθώς και την πόρτα που χρησιµοποιεί. 
Οι µετρήσεις που παίρνει είναι ανά 5 δευτερόλεπτα λειτουργώντας 
σαν πελάτης του δικτύου. 



Στους πελάτες καθώς και στον server του δικτύου εγκαταστήσαµε 
το πρόγραµµα Video Lan Client (VLC) για την µετάδοση καθώς και 
την αναπαραγωγή του σήµατος video. Η έκδοση του 
προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκε είναι η 0.8.2. 
 
Το αρχείο video που χρησιµοποιήθηκε για την λήψη των 
µετρήσεων ήταν µεγέθους 179.114 ΚΒ και διάρκειας 20 λεπτών και 
11 δευτερολέπτων. Για την µετάδοση του χρειάζεται 1,024 Mbps 
για το Video και 192 Kbps για τον ήχο, οπότε συνολικά 
χρειαζόµασταν 1,216 Mbps για την µετάδοση του. 
 
Οι µετρήσεις που λήφθηκαν και µελετήθηκαν είναι τριών 
περιπτώσεων, οι οποίες είναι οι εξής: 
 
 

• Unicast µετάδοση η οποία έγινε µεταξύ του server και του 
Agilent Framescope.  

 

• Multicast µετάδοση µεταξύ του server, του Agilent 
Framescope και ενός υπολογιστή πελάτη.  

 

• Multicast µετάδοση µεταξύ του server, του Agilent 
Framescope και τριών υπολογιστών πελάτες.  
 

• Multicast µετάδοση µεταξύ δυο Server, του Agilent 
Framescope και δυο πελατών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



3.2 Ρυθµίσεις VLC Player 
 
 
3.2.1Ρυθµίσεις του Server: 
 
 
Η ΙP διεύθυνση που δώσαµε στον Server µας είναι η 
194.177.198.85. 

Αφού εγκαταστήσουµε το VLC το ανοίγουµε και από το µενού του 
File  επιλέγουµε το Wizard... 

 

 

Σχήµα 3.2 

Μόλις το επιλέξουµε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (σχήµα 
3.3) στο οποίο και επιλέγουµε το Stream to Network και πατάµε 
Next. 

 



 

Σχήµα 3.3 

 

Στο επόµενο βήµα (σχήµα 3.4) επιλέγουµε το Select a stream και 
πατάµε το Choose... 



 

Σχήµα 3.4 

 

Πατώντας το Choose... εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο 
(σχήµα 3.5), από αυτό επιλέξαµε την καρτέλα File (την καρτέλα 
αυτή την επιλέγουµε λόγω του ότι έχουµε ήδη κάποιο αρχείο 
video) και πατάµε Browse... για να επιλέξουµε το αρχείο video που 
µας ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια πατάµε οκ και επιστρέφοντας 
στο προηγούµενο παράθυρο πατάµε Next. 



 

Σχήµα 3.5 

 

Σε αυτή την επιλογή (σχήµα 3.6) ανάλογα µε το τι είδους µετάδοση 
θέλουµε να κάνουµε επιλέγουµε. 

Στην Unicast µετάδοση επιλέξαµε το UDP Unicast και η IP 
διεύθυνση που βάλαµε ήταν αυτή που είχαµε δώσει στο 
framescope δηλαδή την 194.177.198.84. 

Στην περίπτωση της Multicast µετάδοσης επιλέγουµε UDP 
Multicast και σαν διεύθυνση βάζουµε το 239.255.198.0 έτσι ώστε 
να µπορούν όλοι όσοι βρίσκονται µέσα στο τοπικό δίκτυο να 
συνδεθούν. 

Στη συνέχεια πατάµε το Next. 



 

Σχήµα 3.6 

 

Στο παρακάτω µενού (σχήµα 3.7) λόγω του ότι έχουµε επιλέξει το 
UDP στο προηγούµενο βήµα δεν µας επιτρέπει να επιλέξουµε 
κάποιον άλλο τύπο πέρα από το MPEG TS. Αν είχαµε επιλέξει το 
HTTP θα µας επέτρεπε και τι υπόλοιπες επιλογές. 

Στη συνέχεια πατάµε την επιλογή Next. 



 

Σχήµα 3.7 

 

Σε αυτό το βήµα (σχήµα 3.8) ρυθµίζουµε το Time-To-Live (TTL) 
ώστε να είναι ένα. Αυτή η ρύθµιση προσδιορίζει από πόσα router 
επιτρέπουµε στο σήµα µας να περάσει. 

Επίσης επιλέγουµε το κουτάκι SAP Announce και βάζουµε όποιο 
όνοµα επιθυµούµε. Αυτό γίνετε για να γίνει γνωστό στο δίκτυο ότι 
µεταδίδεται κάποιο video µε το όνοµα που έχουµε επιλέξει. 

Και τέλος πατάµε το Finish. 

 

 

 

 



 

Σχήµα 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3.2.2 Ρυθµίσεις του Πελάτη: 

 

Για την λήψη του βίντεο και την αναπαραγωγή του στον 
υπολογιστή του πελάτη θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 
ρυθµίσεις. 

Ανοίγουµε από το µενού του VLC το File και επιλέγουµε το Open 
Network Stream… 

Στο παράθυρο που θα µας ανοίξει (σχήµα 3.9) επιλέγουµε την 
καρτέλα Network.   

 

 

Σχήµα 3.9 
 

Ανάλογα µε τον τύπο της µετάδοσης που κάνουµε επιλέγουµε: 

• UDP/RTP  
για την λήψη βίντεο στην περίπτωση της Unicast µετάδοσης. 

• UDP/RTP  Multicast 
για την λήψη βίντεο στην περίπτωση της Multicast 
µετάδοσης. 



Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσθέσουµε στο κενό 
κουτάκι Address την διεύθυνση της Multicast µετάδοσης µας.  

∆ηλαδή στην περίπτωση µας 239.255.198.0. 

Στην συνέχεια πατάµε οκ. 
 
 

3.3  Τρόπος διεξαγωγής ενός IPTV test: 

 

Επιλέγουµε την επιλογή Service Tests από το κυρίως µενού για να 
ανοίξει το παράθυρο Type Of Service. Επιλέγουµε το IPTV. 
 

 

Σχήµα 3.10 

 

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι το Terminate mode. Επιλέγουµε το 
Monitor test mode εάν θέλουµε να εισέλθουµε σε µία ζωντανή 
µετάδοση video σε κίνηση από ένα set-top-box. Σε ζωντανό 
Monitor mode, µπορούµε να ελέγχουµε έως δέκα κανάλια. 



 

Σχήµα 3.11 

 

Στην δική µας περίπτωση χρησιµοποιήσαµε το Monitor mode. 

 

Από την λίστα τον καναλιών που µεταδίδουν επιλέγουµε αυτό που 
µας ενδιαφέρει αναγνωρίζοντας το από την ΙP διεύθυνση του και 
πατάµε Start. 

 

Κατά την διάρκεια που εκτελείται η δοκιµή, Agilent Framescope 
µας εµφανίζει διάφορα αποτελέσµατα. Όπως φαίνετε και στην 
παρακάτω εικόνα (σχήµα 3.12). 

 

Στην δική µας περίπτωση δεν εµφανίστηκαν όλα αυτά τα 
αποτελέσµατα λόγω του ότι δεν είχαµε και τα δύο λογισµικά 
Ν2620Α-070 και -071 αλλά µόνο το 070. 

 



 

Σχήµα 3.12 

 

Η δοκιµή εκτελείται µέχρι ο χρήστης να πατήσει Stop. 

Εάν θέλουµε να αποθηκεύσουµε τις µετρήσεις πατάµε Save 
Results οι οποίες αποθηκεύονται στην κάρτα µνήµης. 

Εάν πατήσουµε την επιλογή Details από το κεντρικό µενού του 
IPTV Setting θα µπορέσουµε να δούµε τα αποτελέσµατα της 
δοκιµής. 



 

Σχήµα 3.13 

 

3.4  Αποτελέσµατα Unicast Μετάδοσης:  
 
 
Η Unicast µετάδοση που πραγµατοποιήσαµε έγινε µεταξύ του 
Video Server και του Agilent Framescope (σχήµα 3.14). 
Ακολουθήσαµε τα βήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω για να 
ρυθµίσουµε τον Server και ως παραλήπτη δώσαµε την IP 
διεύθυνση που είχαµε δώσει στο Agilent Framescope. 

 

Σχήµα 3.14 

 

Switch Frame 

Scope 

Video 

Server 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.85 

IP Address: 

194.177.198.84 



Μερικές από τις µετρήσεις που προέκυψαν από το σενάριο αυτό 
είναι οι παρακάτω: 

 

Iter Start 
Err
ors 

Sta
tus 

QO
S 

Lin
k 
Utili
zati
on 

MPEG-
2 Total 
Pkt 

PSI 
Count 

PCR 
Count 

PCR 
Error MDI:DF 

Avg 
Throug
hput Date & Time 

1 1278367372 -1 -1 -1 0 273 5 13 0 0 424 
07/05/2010-
14:02:52 

2 1278367377 -1 -1 -1 0 1806 29 79 0 166668 455 
07/05/2010-
14:02:57 

3 1278367382 -1 -1 -1 0 3738 53 147 0 391748 512 
07/05/2010-
14:03:02 

4 1278367387 -1 -1 -1 0 5936 77 217 0 557214 558 
07/05/2010-
14:03:07 

5 1278367392 -1 -1 -1 0 8260 101 286 0 441133 592 
07/05/2010-
14:03:12 

6 1278367397 -1 -1 -1 0 10507 125 355 0 293286 608 
07/05/2010-
14:03:17 

7 1278367402 -1 -1 -1 0 13083 149 423 0 673212 635 
07/05/2010-
14:03:22 

8 1278367407 -1 -1 -1 0 18760 173 493 0 5639707 784 
07/05/2010-
14:03:27 

9 1278367412 -1 -1 -1 2 27979 197 564 0 3387563 1027 
07/05/2010-
14:03:32 

10 1278367417 -1 -1 -1 5 42175 221 635 0 4539901 1380 
07/05/2010-
14:03:37 

11 1278367422 -1 -1 -1 4 61040 245 706 0 3183619 1801 
07/05/2010-
14:03:42 

12 1278367427 -1 -1 -1 3 67676 269 775 0 1678765 1818 
07/05/2010-
14:03:47 

13 1278367432 -1 -1 -1 0 69510 293 837 2 849867 1714 
07/05/2010-
14:03:52 

14 1278367437 -1 -1 -1 1 74067 317 908 2 391637 1688 
07/05/2010-
14:03:57 

15 1278367442 -1 -1 -1 0 77231 341 977 2 624910 1636 
07/05/2010-
14:04:02 

16 1278367447 -1 -1 -1 0 79695 365 1047 2 644070 1577 
07/05/2010-
14:04:07 

17 1278367452 -1 -1 -1 0 82530 389 1116 2 642369 1533 
07/05/2010-
14:04:12 

18 1278367457 -1 -1 -1 0 85050 413 1186 2 587449 1487 
07/05/2010-
14:04:17 

19 1278367462 -1 -1 -1 0 87318 437 1254 2 591798 1443 
07/05/2010-
14:04:22 

20 1278367467 -1 -1 -1 0 91168 460 1324 2 522953 1428 
07/05/2010-
14:04:27 

21 1278367472 -1 -1 -1 1 94815 485 1394 2 354485 1412 
07/05/2010-
14:04:32 

22 1278367477 -1 -1 -1 0 97328 508 1463 2 602791 1381 
07/05/2010-
14:04:37 

23 1278367482 -1 -1 -1 0 99687 532 1532 2 585682 1351 
07/05/2010-
14:04:42 

24 1278367487 -1 -1 -1 0 102599 556 1602 2 536744 1330 
07/05/2010-
14:04:47 

25 1278367492 -1 -1 -1 0 105693 580 1672 2 424003 1314 07/05/2010-



 

 

 

 

14:04:52 

26 1278367497 -1 -1 -1 0 108353 604 1741 2 492053 1293 
07/05/2010-
14:04:57 

27 1278367502 -1 -1 -1 0 111153 628 1810 2 480823 1276 
07/05/2010-
14:05:02 

28 1278367507 -1 -1 -1 1 116613 652 1881 2 804308 1289 
07/05/2010-
14:05:07 

29 1278367512 -1 -1 -1 1 120764 676 1951 2 641981 1288 
07/05/2010-
14:05:12 

30 1278367517 -1 -1 -1 0 123634 700 2021 2 426688 1273 
07/05/2010-
14:05:17 

31 1278367522 -1 -1 -1 1 127883 724 2092 2 261615 1273 
07/05/2010-
14:05:22 

32 1278367527 -1 -1 -1 1 131530 748 2162 2 257962 1268 
07/05/2010-
14:05:27 

33 1278367532 -1 -1 -1 1 134925 772 2232 2 347379 1260 
07/05/2010-
14:05:32 

34 1278367537 -1 -1 -1 1 139034 796 2302 2 459053 1259 
07/05/2010-
14:05:37 

35 1278367542 -1 -1 -1 0 141820 820 2372 2 511082 1247 
07/05/2010-
14:05:42 

36 1278367547 -1 -1 -1 0 144452 844 2441 2 504713 1234 
07/05/2010-
14:05:47 

37 1278367552 -1 -1 -1 1 148946 868 2512 2 296739 1237 
07/05/2010-
14:05:52 

38 1278367557 -1 -1 -1 1 153132 892 2582 2 308058 1238 
07/05/2010-
14:05:57 

39 1278367562 -1 -1 -1 1 156527 916 2652 2 319080 1232 
07/05/2010-
14:06:02 

40 1278367567 -1 -1 -1 1 161063 940 2723 2 314520 1236 
07/05/2010-
14:06:07 

41 1278367572 -1 -1 -1 1 164192 964 2793 2 460234 1228 
07/05/2010-
14:06:12 

42 1278367577 -1 -1 -1 1 168217 988 2863 2 401128 1228 
07/05/2010-
14:06:17 

43 1278367582 -1 -1 -1 1 172256 1012 2933 2 244282 1228 
07/05/2010-
14:06:22 

44 1278367587 -1 -1 -1 1 176939 1036 3004 2 372666 1232 
07/05/2010-
14:06:27 

45 1278367592 -1 -1 -1 1 182098 1060 3075 2 656145 1239 
07/05/2010-
14:06:32 

46 1278367597 -1 -1 -1 1 185612 1084 3145 2 272344 1235 
07/05/2010-
14:06:37 

47 1278367602 -1 -1 -1 1 189917 1108 3215 2 354516 1236 
07/05/2010-
14:06:42 

48 1278367607 -1 -1 -1 1 193200 1132 3285 2 299134 1231 
07/05/2010-
14:06:47 

49 1278367612 -1 -1 -1 1 196658 1156 3355 2 377369 1227 
07/05/2010-
14:06:52 

50 1278367617 -1 -1 -1 1 201551 1180 3426 2 476567 1232 
07/05/2010-
14:06:57 



 

 

Σχήµα 3.15 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.16 



 

Σχήµα 3.17 

 

3.5  Αποτελέσµατα Multicast µετάδοσης µε χρήση ενός Η/Υ:  
 
 
Σε αυτό το σενάριο χρησιµοποιήσαµε τον Video Server µας αλλά 
µε τις ρυθµίσεις για την multicast µετάδοση αυτή τη φορά καθώς 
επίσης και το Agilent Framescope αλλά σε αυτή την περίπτωση 
προσθέσαµε και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως πελάτη (σχήµα 
3.18). Σε αυτόν ακολουθήσαµε τις ρυθµίσεις του πελάτη για 
multicast µετάδοση που αναφέραµε. 

 

Σχήµα 3.18 

VLC 

Client 

Switch 

Frame 

Scope 

Video 

Server 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.85 

Multicast Address: 

239.255.198.0 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.86 

IP Address: 

194.177.198.84 



 
 

Στο σενάριο αυτό οι µετρήσεις που προέκυψαν είναι οι εξής: 

Iter Start Errors Status QOS 
Link 
Utilization 

MPEG-
2 Total 
Pkt 

PSI 
Count 

PCR 
Count 

PCR 
Error MDI:DF 

Avg 
Throughput Date & Time 

1 1278451132 -1 -1 -1 0 7 0 0 0 0 0 
07/06/2010-
13:18:52 

2 1278451137 -1 -1 -1 0 2023 24 69 0 194041 613 
07/06/2010-
13:18:57 

3 1278451142 -1 -1 -1 0 3934 48 137 0 186168 593 
07/06/2010-
13:19:02 

4 1278451147 -1 -1 -1 0 5705 72 204 0 251915 573 
07/06/2010-
13:19:07 

5 1278451152 -1 -1 -1 0 7630 96 273 0 282054 574 
07/06/2010-
13:19:12 

6 1278451157 -1 -1 -1 0 9863 120 342 0 312127 593 
07/06/2010-
13:19:17 

7 1278451162 -1 -1 -1 0 12635 144 412 0 548568 634 
07/06/2010-
13:19:22 

8 1278451167 -1 -1 -1 0 14924 168 481 0 274250 641 
07/06/2010-
13:19:27 

9 1278451172 -1 -1 -1 0 16772 192 550 0 303775 631 
07/06/2010-
13:19:32 

10 1278451177 -1 -1 -1 0 18508 216 617 0 388552 619 
07/06/2010-
13:19:37 

11 1278451182 -1 -1 -1 0 20314 240 686 0 280408 611 
07/06/2010-
13:19:42 

12 1278451187 -1 -1 -1 0 21784 264 751 0 347394 596 
07/06/2010-
13:19:47 

13 1278451192 -1 -1 -1 0 23611 287 820 0 231022 592 
07/06/2010-
13:19:52 

14 1278451197 -1 -1 -1 0 25844 311 889 0 469925 598 
07/06/2010-
13:19:57 

15 1278451202 -1 -1 -1 0 28056 335 958 0 379957 603 
07/06/2010-
13:20:02 

16 1278451207 -1 -1 -1 0 30443 359 1027 0 307044 610 
07/06/2010-
13:20:07 

17 1278451212 -1 -1 -1 0 32732 383 1095 0 671992 615 
07/06/2010-
13:20:12 

18 1278451217 -1 -1 -1 0 35896 407 1164 0 1313467 635 
07/06/2010-
13:20:17 

19 1278451222 -1 -1 -1 2 46655 431 1236 0 6402438 780 
07/06/2010-
13:20:22 

20 1278451227 -1 -1 -1 5 59521 455 1307 0 6229530 942 
07/06/2010-
13:20:27 

21 1278451232 -1 -1 -1 6 76986 479 1378 0 5008419 1158 
07/06/2010-
13:20:32 

22 1278451237 -1 -1 -1 2 87745 503 1449 0 4508967 1257 
07/06/2010-
13:20:37 

23 1278451242 -1 -1 -1 0 88725 527 1509 2 825976 1213 
07/06/2010-
13:20:42 



24 1278451247 -1 -1 -1 1 93359 551 1580 2 546168 1221 
07/06/2010-
13:20:47 

25 1278451252 -1 -1 -1 0 96775 575 1649 2 504022 1213 
07/06/2010-
13:20:52 

26 1278451257 -1 -1 -1 0 99610 599 1719 2 514132 1198 
07/06/2010-
13:20:57 

27 1278451262 -1 -1 -1 0 102375 623 1788 2 524567 1184 
07/06/2010-
13:21:02 

28 1278451267 -1 -1 -1 0 104909 647 1858 2 477945 1168 
07/06/2010-
13:21:07 

29 1278451272 -1 -1 -1 0 107261 671 1927 2 495319 1152 
07/06/2010-
13:21:12 

30 1278451277 -1 -1 -1 0 110544 695 1996 2 478602 1146 
07/06/2010-
13:21:17 

31 1278451282 -1 -1 -1 1 114471 719 2066 2 301077 1148 
07/06/2010-
13:21:22 

32 1278451287 -1 -1 -1 0 117068 743 2135 2 503053 1136 
07/06/2010-
13:21:27 

33 1278451292 -1 -1 -1 0 119630 767 2205 2 536020 1124 
07/06/2010-
13:21:32 

34 1278451297 -1 -1 -1 0 122171 791 2274 2 494386 1113 
07/06/2010-
13:21:37 

35 1278451302 -1 -1 -1 0 125391 815 2344 2 299490 1109 
07/06/2010-
13:21:42 

36 1278451307 -1 -1 -1 0 128072 839 2414 2 381501 1100 
07/06/2010-
13:21:47 

37 1278451312 -1 -1 -1 0 130795 863 2483 2 419068 1093 
07/06/2010-
13:21:52 

38 1278451317 -1 -1 -1 1 135555 887 2553 2 1102151 1102 
07/06/2010-
13:21:57 

39 1278451322 -1 -1 -1 1 140280 911 2623 2 972019 1110 
07/06/2010-
13:22:02 

40 1278451327 -1 -1 -1 0 143297 935 2693 2 374264 1105 
07/06/2010-
13:22:07 

41 1278451332 -1 -1 -1 1 147532 959 2764 2 311408 1109 
07/06/2010-
13:22:12 

42 1278451337 -1 -1 -1 1 150962 983 2834 2 164306 1107 
07/06/2010-
13:22:17 

43 1278451342 -1 -1 -1 1 154581 1007 2904 2 323646 1107 
07/06/2010-
13:22:22 

44 1278451347 -1 -1 -1 1 158536 1031 2974 2 603043 1109 
07/06/2010-
13:22:27 

45 1278451352 -1 -1 -1 0 161735 1055 3044 2 332253 1105 
07/06/2010-
13:22:32 

46 1278451357 -1 -1 -1 0 164248 1079 3113 2 446526 1098 
07/06/2010-
13:22:37 

47 1278451362 -1 -1 -1 1 168504 1103 3184 2 502418 1102 
07/06/2010-
13:22:42 

48 1278451367 -1 -1 -1 1 172781 1127 3254 2 435224 1105 
07/06/2010-
13:22:47 

49 1278451372 -1 -1 -1 1 176309 1151 3324 2 275682 1105 
07/06/2010-
13:22:52 

50 1278451377 -1 -1 -1 1 180796 1175 3395 2 505566 1110 
07/06/2010-
13:22:57 



 

Σχήµα 3.19 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.20 

 



 

Σχήµα 3.21 

 

3.6  Αποτελέσµατα Multicast µετάδοσης µε χρήση τριών Η/Υ:  
 
 
Σε αυτό το σενάριο χρησιµοποιήσαµε τον Video Server µας µε τις 
ρυθµίσεις για την multicast µετάδοση και αυτή τη φορά καθώς 
επίσης και Agilent Framescope αλλά σε αυτή την περίπτωση 
προσθέσαµε και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως πελάτες 
(σχήµα 3.22).  

 

 

 

Σχήµα 3.2 

VLC 

Client 

VLC 

Client 

VLC 

Client 

Switch 

Frame 

Scope 

Video 

Server 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.85 

Multicast Address: 

239.255.198.0 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.86 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.186 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.185 

IP Address: 

194.177.198.84 



 
Στο σενάριο αυτό οι µετρήσεις που προέκυψαν είναι οι κάτωθι: 

Iter Start Errors Status QOS 
Link 
Utilization 

MPEG-
2 Total 
Pkt 

PSI 
Count 

PCR 
Count 

PCR 
Error MDI:DF 

Avg 
Throughput 

Date & 
Time 

1 1278452870 -1 -1 -1 0 1708 19 55 0 80245 647 
07/06/2010-
13:47:50 

2 1278452875 -1 -1 -1 0 3626 43 123 0 209703 608 
07/06/2010-
13:47:55 

3 1278452880 -1 -1 -1 0 5411 67 191 0 272527 582 
07/06/2010-
13:48:00 

4 1278452885 -1 -1 -1 0 7308 91 259 0 259567 579 
07/06/2010-
13:48:05 

5 1278452890 -1 -1 -1 0 9541 115 328 0 307294 598 
07/06/2010-
13:48:10 

6 1278452895 -1 -1 -1 0 12327 139 398 0 474840 639 
07/06/2010-
13:48:15 

7 1278452900 -1 -1 -1 0 14602 163 468 0 320391 646 
07/06/2010-
13:48:20 

8 1278452905 -1 -1 -1 0 16429 187 536 0 315913 633 
07/06/2010-
13:48:25 

9 1278452910 -1 -1 -1 0 18221 211 604 0 384110 623 
07/06/2010-
13:48:30 

10 1278452915 -1 -1 -1 0 19978 235 672 0 288404 613 
07/06/2010-
13:48:35 

11 1278452920 -1 -1 -1 0 21434 259 738 0 369166 597 
07/06/2010-
13:48:40 

12 1278452925 -1 -1 -1 0 23289 283 806 0 201395 593 
07/06/2010-
13:48:45 

13 1278452930 -1 -1 -1 0 25508 307 875 0 476555 599 
07/06/2010-
13:48:50 

14 1278452935 -1 -1 -1 0 27832 331 945 0 360410 606 
07/06/2010-
13:48:55 

15 1278452940 -1 -1 -1 0 30093 355 1013 0 306574 611 
07/06/2010-
13:49:00 

16 1278452945 -1 -1 -1 0 32501 379 1082 0 646710 619 
07/06/2010-
13:49:05 

17 1278452950 -1 -1 -1 0 36463 402 1151 0 3209205 653 
07/06/2010-
13:49:10 

18 1278452955 -1 -1 -1 3 46599 426 1222 0 5664064 787 
07/06/2010-
13:49:15 

19 1278452960 -1 -1 -1 6 59976 450 1293 0 5331902 960 
07/06/2010-
13:49:20 

20 1278452965 -1 -1 -1 5 77756 474 1365 0 4663807 1181 
07/06/2010-
13:49:25 

21 1278452970 -1 -1 -1 3 87388 498 1435 0 3320286 1264 
07/06/2010-
13:49:30 

22 1278452975 -1 -1 -1 0 88592 522 1496 2 819840 1222 
07/06/2010-
13:49:35 

23 1278452980 -1 -1 -1 1 93261 546 1566 2 654786 1230 
07/06/2010-
13:49:40 

24 1278452985 -1 -1 -1 0 96502 570 1636 2 524693 1219 
07/06/2010-
13:49:45 



25 1278452990 -1 -1 -1 0 99288 594 1706 2 462698 1204 
07/06/2010-
13:49:50 

26 1278452995 -1 -1 -1 1 102067 618 1775 2 498890 1190 
07/06/2010-
13:49:55 

27 1278453000 -1 -1 -1 0 104622 642 1844 2 444818 1174 
07/06/2010-
13:50:00 

28 1278453005 -1 -1 -1 0 106925 666 1913 2 510426 1157 
07/06/2010-
13:50:05 

29 1278453010 -1 -1 -1 1 110390 690 1982 2 499376 1153 
07/06/2010-
13:50:10 

30 1278453015 -1 -1 -1 1 114205 714 2053 2 302710 1152 
07/06/2010-
13:50:15 

31 1278453020 -1 -1 -1 0 116767 738 2122 2 427670 1140 
07/06/2010-
13:50:20 

32 1278453025 -1 -1 -1 0 119301 762 2191 2 529347 1128 
07/06/2010-
13:50:25 

33 1278453030 -1 -1 -1 0 121940 786 2260 2 487743 1118 
07/06/2010-
13:50:30 

34 1278453035 -1 -1 -1 0 125090 810 2331 2 295540 1113 
07/06/2010-
13:50:35 

35 1278453040 -1 -1 -1 0 127778 834 2400 2 391516 1104 
07/06/2010-
13:50:40 

36 1278453045 -1 -1 -1 0 130543 858 2469 2 435839 1097 
07/06/2010-
13:50:45 

37 1278453050 -1 -1 -1 1 135534 882 2540 2 1213249 1108 
07/06/2010-
13:50:50 

38 1278453055 -1 -1 -1 0 140203 906 2610 2 962594 1115 
07/06/2010-
13:50:55 

39 1278453060 -1 -1 -1 0 142975 930 2680 2 397633 1108 
07/06/2010-
13:51:00 

40 1278453065 -1 -1 -1 1 147301 954 2750 2 325945 1113 
07/06/2010-
13:51:05 

41 1278453070 -1 -1 -1 1 150752 978 2820 2 238549 1111 
07/06/2010-
13:51:10 

42 1278453075 -1 -1 -1 1 154364 1002 2891 2 277067 1111 
07/06/2010-
13:51:15 

43 1278453080 -1 -1 -1 1 158375 1026 2961 2 337853 1113 
07/06/2010-
13:51:20 

44 1278453085 -1 -1 -1 1 161420 1050 3031 2 308560 1108 
07/06/2010-
13:51:25 

45 1278453090 -1 -1 -1 0 163996 1074 3100 2 442897 1101 
07/06/2010-
13:51:30 

46 1278453095 -1 -1 -1 1 168294 1098 3170 2 648109 1105 
07/06/2010-
13:51:35 

47 1278453100 -1 -1 -1 1 172536 1122 3241 2 375784 1109 
07/06/2010-
13:51:40 

48 1278453105 -1 -1 -1 0 176015 1146 3311 2 314533 1107 
07/06/2010-
13:51:45 

49 1278453110 -1 -1 -1 1 180516 1170 3381 2 573677 1112 
07/06/2010-
13:51:50 

50 1278453115 -1 -1 -1 1 183743 1194 3451 2 410357 1109 
07/06/2010-
13:51:55 



 

 

Σχήµα 3.23 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.24 
 



 

Σχήµα 3.25 

 

3.7  Αποτελέσµατα Multicast µετάδοσης µε χρήση δυο Video 
Server και δυο VLC πελατών:  

 

Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούµε δύο Video Servers και 
δύο Η/Υ ως πελάτες. Στους Video Server χρησιµοποιούµε τις 
ρυθµίσεις της Multicast µετάδοσης αλλά µε διαφορετικές Multicast 
διευθύνσεις. Στον πρώτο Video Server δώσαµε την multicast 
διεύθυνση 239.255.198.186 ενώ στον δεύτερο την διεύθυνση 
239.255.198.86. Στους πελάτες περάσαµε τις ρυθµίσεις πελατών 
για multicast µετάδοση. Στις ρυθµίσεις χρησιµοποιήσαµε µια 
διαφορετική multicast διεύθυνση στον καθέναν από αυτούς (σχήµα 
3.26). 

 

Σχήµα 3.26 

VLC 

Client 1 

Video 

Server 1 

Video 

Server 2 

VLC 

Client 2 

Frame 

Scope 

Switch 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.185 

Multicast Address: 

239.255.198.186 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.85 

Multicast Address: 

239.255.198.86 

IP Address: 

194.177.198.84 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.186 

VLC Media Player. 

IP Address: 

194.177.198.85 



Οι µετρήσεις που προέκυψαν από αυτό το σενάριο είναι οι κάτωθι: 

 

Multicast IP 239.255.198.186 

 

Iter Start Err

ors 

Sta

tus 

QO

S 

Lin

k 

MPEG-

2 Total 

PSI 

Count 

PCR 

Count 

PCR 

Error 

MDI:DF 

MilliSec 

Avg 

Thro

Date & 

Time 
1 1285100724 -1 -1 -1 0 588 9 27 0 0 453 09/21/201

0-12:25:24 
2 1285100729 -1 -1 -1 2 2569 33 96 0 263,479 554 09/21/201

0-12:25:29 
3 1285100734 -1 -1 -1 2 4746 57 164 0 216,737 596 09/21/201

0-12:25:34 
4 1285100739 -1 -1 -1 2 7518 81 234 0 481,982 666 09/21/201

0-12:25:39 
5 1285100744 -1 -1 -1 1 9919 105 304 0 258,425 679 09/21/201

0-12:25:44 
6 1285100749 -1 -1 -1 1 11816 129 373 0 211,243 659 09/21/201

0-12:25:49 
7 1285100754 -1 -1 -1 1 13447 153 440 0 391,581 632 09/21/201

0-12:25:54 
8 1285100759 -1 -1 -1 1 15351 177 509 0 296,178 624 09/21/201

0-12:25:59 
9 1285100764 -1 -1 -1 1 16828 201 574 0 360,468 603 09/21/201

0-12:26:04 
10 1285100769 -1 -1 -1 1 18501 225 642 0 253,731 592 09/21/201

0-12:26:09 
11 1285100774 -1 -1 -1 1 20839 249 712 0 462,804 603 09/21/201

0-12:26:14 
12 1285100779 -1 -1 -1 1 22967 273 781 0 383,445 606 09/21/201

0-12:26:19 
13 1285100784 -1 -1 -1 1 25389 297 850 0 308,358 616 09/21/201

0-12:26:24 
14 1285100789 -1 -1 -1 1 27419 321 918 0 265,595 615 09/21/201

0-12:26:29 
15 1285100794 -1 -1 -1 1 30289 345 988 0 675,247 633 09/21/201

0-12:26:34 
16 1285100799 -1 -1 -1 4 40635 369 1058 0 6074,246 794 09/21/201

0-12:26:39 
17 1285100804 -1 -1 -1 4 51884 393 1129 0 5681,584 952 09/21/201

0-12:26:44 
18 1285100809 -1 -1 -1 9 69251 417 1200 0 4655,463 1197 09/21/201

0-12:26:49 
19 1285100814 -1 -1 -1 5 80990 441 1271 0 4055,251 1324 09/21/201

0-12:26:54 
20 1285100819 -1 -1 -1 2 83776 465 1333 2 1827,164 1299 09/21/201

0-12:26:59 
21 1285100824 -1 -1 -1 4 88011 489 1402 2 611,787 1298 09/21/201

0-12:27:04 



22 1285100829 -1 -1 -1 6 91371 513 1472 2 520,125 1284 09/21/201

0-12:27:09 
23 1285100834 -1 -1 -1 2 94318 537 1542 2 538,911 1266 09/21/201

0-12:27:14 
24 1285100839 -1 -1 -1 2 97356 561 1611 2 525,149 1251 09/21/201

0-12:27:19 
25 1285100844 -1 -1 -1 3 99715 585 1680 2 545,91 1229 09/21/201

0-12:27:24 
26 1285100849 -1 -1 -1 2 102221 609 1750 2 462,768 1210 09/21/201

0-12:27:29 
27 1285100854 -1 -1 -1 2 104923 632 1818 2 505,978 1195 09/21/201

0-12:27:34 
28 1285100859 -1 -1 -1 2 109214 656 1889 2 278,405 1199 09/21/201

0-12:27:39 
29 1285100864 -1 -1 -1 3 111958 680 1958 2 488,758 1186 09/21/201

0-12:27:44 
30 1285100869 -1 -1 -1 3 114548 704 2028 2 537,432 1172 09/21/201

0-12:27:49 
31 1285100874 -1 -1 -1 3 116865 728 2097 2 498,546 1156 09/21/201

0-12:27:54 
32 1285100879 -1 -1 -1 3 120190 752 2167 2 307,605 1151 09/21/201

0-12:27:59 
33 1285100884 -1 -1 -1 2 122976 776 2237 2 339,884 1141 09/21/201

0-12:28:04 
34 1285100889 -1 -1 -1 2 125524 800 2305 2 416,447 1130 09/21/201

0-12:28:09 
35 1285100894 -1 -1 -1 3 129423 824 2375 2 566,835 1131 09/21/201

0-12:28:14 
36 1285100899 -1 -1 -1 4 135037 848 2446 2 1037,519 1147 09/21/201

0-12:28:19 
37 1285100904 -1 -1 -1 2 138194 872 2516 2 344,91 1142 09/21/201

0-12:28:24 
38 1285100909 -1 -1 -1 4 141981 896 2586 2 409,446 1142 09/21/201

0-12:28:29 
39 1285100914 -1 -1 -1 2 145705 920 2656 2 227,025 1141 09/21/201

0-12:28:34 
40 1285100919 -1 -1 -1 2 149233 944 2727 2 324,396 1139 09/21/201

0-12:28:39 
41 1285100924 -1 -1 -1 2 153286 968 2797 2 499,273 1141 09/21/201

0-12:28:44 
42 1285100929 -1 -1 -1 2 156394 992 2867 2 357,815 1136 09/21/201

0-12:28:49 
43 1285100934 -1 -1 -1 3 158907 1016 2936 2 454,828 1127 09/21/201

0-12:28:54 
44 1285100939 -1 -1 -1 2 163030 1040 3006 2 526,867 1130 09/21/201

0-12:28:59 
45 1285100944 -1 -1 -1 3 167503 1064 3077 2 373,398 1134 09/21/201

0-12:29:04 
46 1285100949 -1 -1 -1 2 171073 1088 3147 2 256,266 1133 09/21/201

0-12:29:09 
47 1285100954 -1 -1 -1 3 175343 1112 3217 2 496,809 1136 09/21/201

0-12:29:14 
48 1285100959 -1 -1 -1 2 178969 1136 3288 2 217,913 1135 

09/21/201

0-12:29:19 



49 1285100964 -1 -1 -1 2 182203 1160 3358 2 430,394 1132 09/21/201

0-12:29:24 
50 1285100969 -1 -1 -1 2 186221 1184 3428 2 403,919 1134 09/21/201

0-12:29:29 

 

Multicast IP 239.255.198.86 

 

1 1285100724 -1 -1 -1 0 1288 10 27 0 0 985 09/21/201

0-12:25:24 
2 1285100729 -1 -1 -1 2 6650 34 98 0 345,901 1438 09/21/201

0-12:25:29 
3 1285100734 -1 -1 -1 2 11228 58 169 0 204,608 1412 09/21/201

0-12:25:34 
4 1285100739 -1 -1 -1 2 15134 82 239 0 332,814 1342 09/21/201

0-12:25:39 
5 1285100744 -1 -1 -1 1 18053 106 309 0 513,256 1236 09/21/201

0-12:25:44 
6 1285100749 -1 -1 -1 1 21917 130 380 0 157,962 1222 09/21/201

0-12:25:49 
7 1285100754 -1 -1 -1 1 25235 154 450 0 209,261 1187 09/21/201

0-12:25:54 
8 1285100759 -1 -1 -1 1 28518 178 520 0 392,318 1160 09/21/201

0-12:25:59 
9 1285100764 -1 -1 -1 1 31500 202 591 0 344,263 1129 09/21/201

0-12:26:04 
10 1285100769 -1 -1 -1 1 33915 226 661 0 368,577 1086 09/21/201

0-12:26:09 
11 1285100774 -1 -1 -1 1 36638 250 731 0 433,599 1060 09/21/201

0-12:26:14 
12 1285100779 -1 -1 -1 1 40726 274 801 0 555,892 1075 09/21/201

0-12:26:19 
13 1285100784 -1 -1 -1 1 43330 298 871 0 400,646 1051 09/21/201

0-12:26:24 
14 1285100789 -1 -1 -1 1 47054 322 940 0 1334,952 1057 09/21/201

0-12:26:29 
15 1285100794 -1 -1 -1 1 50015 345 1009 0 430,211 1045 09/21/201

0-12:26:34 
16 1285100799 -1 -1 -1 4 54600 370 1080 0 778,673 1066 09/21/201

0-12:26:39 
17 1285100804 -1 -1 -1 4 59381 393 1150 0 837,235 1089 09/21/201

0-12:26:44 
18 1285100809 -1 -1 -1 9 69566 417 1221 0 1877,622 1203 09/21/201

0-12:26:49 
19 1285100814 -1 -1 -1 5 80185 441 1293 0 1763,097 1311 09/21/201

0-12:26:54 
20 1285100819 -1 -1 -1 2 86240 465 1363 0 1112,477 1337 09/21/201

0-12:26:59 
21 1285100824 -1 -1 -1 4 99946 489 1434 0 3643,041 1474 09/21/201

0-12:27:04 
22 1285100829 -1 -1 -1 6 112077 514 1504 1 3184,706 1575 

09/21/201

0-12:27:09 



23 1285100834 -1 -1 -1 2 116403 537 1574 1 492,838 1563 09/21/201

0-12:27:14 
24 1285100839 -1 -1 -1 2 122990 561 1645 1 485,184 1581 09/21/201

0-12:27:19 
25 1285100844 -1 -1 -1 3 130067 585 1716 1 763,051 1604 09/21/201

0-12:27:24 
26 1285100849 -1 -1 -1 2 135709 609 1787 1 324,926 1607 09/21/201

0-12:27:29 
27 1285100854 -1 -1 -1 2 139720 633 1857 1 327,571 1592 09/21/201

0-12:27:34 
28 1285100859 -1 -1 -1 2 144767 657 1928 1 591,366 1589 09/21/201

0-12:27:39 
29 1285100864 -1 -1 -1 3 150381 681 1999 1 1240,3 1593 09/21/201

0-12:27:44 
30 1285100869 -1 -1 -1 3 159180 705 2069 1 1516,414 1628 09/21/201

0-12:27:49 
31 1285100874 -1 -1 -1 3 166901 729 2140 1 633,684 1651 09/21/201

0-12:27:54 
32 1285100879 -1 -1 -1 3 172774 753 2211 1 546,064 1655 09/21/201

0-12:27:59 
33 1285100884 -1 -1 -1 2 178731 777 2282 1 407,779 1659 09/21/201

0-12:28:04 
34 1285100889 -1 -1 -1 2 184555 801 2353 1 272,874 1662 09/21/201

0-12:28:09 
35 1285100894 -1 -1 -1 3 192220 825 2424 1 526,573 1681 09/21/201

0-12:28:14 
36 1285100899 -1 -1 -1 4 199143 849 2495 1 406,799 1692 09/21/201

0-12:28:19 
37 1285100904 -1 -1 -1 2 204505 873 2566 1 170,187 1690 09/21/201

0-12:28:24 
38 1285100909 -1 -1 -1 4 211211 897 2636 1 1471,217 1699 09/21/201

0-12:28:29 
39 1285100914 -1 -1 -1 2 216146 921 2707 1 401,284 1693 09/21/201

0-12:28:34 
40 1285100919 -1 -1 -1 2 219842 945 2777 1 545,453 1678 09/21/201

0-12:28:39 
41 1285100924 -1 -1 -1 2 222411 969 2847 1 594,462 1656 09/21/201

0-12:28:44 
42 1285100929 -1 -1 -1 2 226401 993 2918 1 474,905 1645 09/21/201

0-12:28:49 
43 1285100934 -1 -1 -1 3 236901 1017 2989 1 1429,471 1680 09/21/201

0-12:28:54 
44 1285100939 -1 -1 -1 2 240030 1041 3059 1 486,567 1663 09/21/201

0-12:28:59 
45 1285100944 -1 -1 -1 3 245231 1065 3130 1 402,15 1661 09/21/201

0-12:29:04 
46 1285100949 -1 -1 -1 2 250887 1089 3201 1 1132,264 1662 09/21/201

0-12:29:09 
47 1285100954 -1 -1 -1 3 256459 1113 3271 1 211,297 1662 09/21/201

0-12:29:14 
48 1285100959 -1 -1 -1 2 261212 1137 3342 1 446,827 1657 09/21/201

0-12:29:19 
49 1285100964 -1 -1 -1 2 265356 1161 3412 1 572,973 1649 

09/21/201

0-12:29:24 



 

Σχήµα 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.28 



 

Σχήµα 3.29 

 

3.8 Γραφικές παραστάσεις αποτελεσµάτων: 
 

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν 
από τις µετρήσεις. Στα γραφήµατα φαίνονται οι µετρήσεις και από 
τις τρείς περιπτώσεις µαζί. 

 

 

Σχήµα 3.30 



Όπως παρατηρούµε από την γραφική παράσταση που προέκυψε από 
το σύνολο των µετρήσεων µας το MDI:DF (σχήµα 3.30) έχει 
µεγαλύτερη τιµή κατά την µετάδωση Multicast µε έναν Η/Υ ενό στις 
µεταδόσεις Unicast και Multicast µε 3 Η/Υ εχουν σχεδόν την ίδια 
µέγιστη τιµή.Επίσης παρατηρούµε πως και στις τρείς µεταδόσεις που 
κάναµε το µέγιστο της τιµής MDI:DF είναι λίγο µετά την έναρξη της 
µετάδοσης. Στη συνέχεια της µετάδοσης η τιµή του MDI:DF µειώνεται 
αισθητά. Το µέγεθος του MDI:DF που είναι αποδεκτό είναι από 
 9-50mS. Όπως βλέπουµε από την γραφική παράσταση οι τιµές που 
προέκυψαν ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια µειώνοντας έτσι 
την ποιότητα δηµιουργόντας έτσι πρόβληµα. Για να το επιλύσουµε αυτό 
το πρόβληµα θα πρέπει να χρησηµοποιήσουµε buffers των οποίων το 
µέγεθος θα πρέπει να κρατάει δεδοµένα που να αντιστοιχούν στο 
χρόνο που χρειαζόµαστε ώστε το MDI:DF να βρίσκεται σε ανεκτά 
επίπεδα. 

 

 

 

Σχήµα 3.31 

 

 



Στην γραφική παράσταση των συνολικών πακέτων (σχήµα 3.31) 

που αποστάλθηκαν βλέπουµε πως το σύνολο των πακέτων στις 

Multicast µεταδόσεις συµπίπτουν ενώ το σύνολο των πακέτων της 

Unicast µετάδοσης αποκλίνει ελάχιστα από τις άλλες δυο 

περιπτώσεις µας. 

 

 

Σχήµα 3.32 

 

Με βάση το σχήµα 3.32 παρατηρούµε πως το Throughput στις 
µεταδόσεις µας βρίσκεται γύρο από την τιµή 1,2 Mbps, το οποίο 
είναι και ανάµενόµενο µε βάση το αρχείο µας. ∆ιότι οπως είχαµε 
αναφέρει το αρχείο µας χρειάζονταν συνολικά 1,216 Μbps. Τα 
µέγιστα που εµφανίζονται οφείλονται στο γεγονός πως εκέινη είναι 
η στιγµή που ο πελάτης συνδέεται στο κανάλι και ζητά δεδοµένα. 

 

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις (3.33, 3.34,3.35) µπορούµε 
να παρατηρήσουµε την αλλαγή στα αποτελέσµατα στις 
περιπτώσεις µιας και δυο Multicast µεταδόσεις στο ίδιο δίκτυο. 

 



 

Σχήµα 3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.34 



 

Σχήµα 3.35 

 

Όπως παρατηρούµε στις παραπάνω γραφικές παραστάσεις το 
MDI:DF στην περίπτωση της διπλής µετάδοσης είναι ποιο ασταθές 
από ότι στην µετάδοση µε τη χρήση ενός Server, όπως επίσεις και 
το Throughput. Αυτό συµβαίνει γιατί έχουµε µεγαλύτερη κίνηση στο 
δίκτυο λόγο των δύο καναλιων µετάδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 

        Framescope  

 

1  Εισαγωγή 

 

Το Frame Scope Pro [23] είναι ένα ισχυρό φορητό εργαλείο που 

µπορεί να µετρήσει την απόδοση βασικών πόρων του δικτύου και 

να αντιµετωπίσει προβλήµατα του ενεργού εξοπλισµού του.  

 

Το Frame Scope Pro µπορεί να ελέγξει την απόδοση Voice over IP 

(VoIP), IPTV, και DSL εφαρµογών που εκτελούνται στο δίκτυο. 

Επίσης έχει ενσωµατωµένα κάποιες λειτουργίες οι οποίες του 

επιτρέπουν να κάνει ανάλυση της απόδοσης του δικτύου, τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι το Auto Discovery, το network performance 

testing, το traffic generator και την εύρεση σφάλµατος µε την 

λειτουργία του wire map testing. 

 



 

 

 

Στην δική µας πειραµατική διαδικασία χρησιµοποιήσαµε την 

λειτουργία του IPTV testing. Για την λειτουργία αυτή του Frame 

Scope Pro απαιτείται το λογισµικό Ν2620Α-70 καθώς και το 

Ν2620Α-71 για την λήψη περισσότερων τύπων µετρήσεων. 

 

2 Περιγραφή λειτουργίας Agilent Framescope Pro 

 

Το IPTV testing που εκτελεί το Frame Scope Pro παρέχει 

µετρήσεις οι οποίες βοηθούν στην µέτρηση των επιδόσεων που θα 

βοηθήσουν να στην σωστή εγκατάσταση και διατήρηση της 

ποιότητας σε ένα IPTV δίκτυο. 

 



Το IPTV testing είναι σχεδιασµένο για να βοηθά τους τεχνικούς να 

εκτελούν τις παρακάτω διαδικασίες: 

 

• Να επιβεβαιώνουν την συνδεσιµότητα του δικτύου στα 
επίπεδα 1 έως 3 καθώς και την σύνδεση στον IPTV Server. 

 

• Εκκινεί το IPTV streaming για να λαµβάνετε το video κατόπιν 
αίτησης του πελάτη. 

 

• Λαµβάνει µετρήσεις ώστε να µπορεί να µετρηθεί το IPTV 
QoS και να το συγκρίνει µε καθορισµένα SLA όρια ή µε τα 
όρια τα οποία έχει καθορίσει ο χρήστης. 

 

• Αναγνωρίζει την βασική αιτία κάθε προβλήµατος της 
υπηρεσίας. 

 

• Παράγει τις εκθέσεις των δοκιµών που διεξήχθησαν.  
 

•  
 

3  Υποστηριζόµενα Πρωτόκολλα: 

 

Σηµατοδότηση:  

 

• RTSP (RFC 2326) για το Video on Demand (VOD) streams 
 

• IGMP v2 (RFC 2236) και v3 (RFC 3376) για multicast 
streaming 

 

• Video streams µε VLAN tagging (απαιτείται το N2620A-071) 
 

 



Μετάδοση: 

 

• RTP / RTCP (RFC 3550) 
 

• UDP 
 

• Stream MPEG-2 Transport 
 

• Unicast ή Multicast 
 

 

Παράµετροι Μέτρησης: 

 

IPTV RTP στατιστικά στοιχεία µετάδοσης (απαιτείται το  

N2620A-70) 

 

• RTP µεταφορά, όπως ορίζεται στο RFC 3550 
 

• Συνολικός αριθµός πακέτων που ελήφθησαν 
 

• Συνολικός αριθµός πακέτων που χάθηκαν 
 

• Inter-arrival jitter (µεταβλητή καθυστέρηση) 
 

• Αναλογία των πακέτων που χάθηκαν  
 

 

One-Way Loss Pattern Sample Metrics (απαιτείται το Ν2620Α-

071) 

 

• Όπως ορίζεται από το RFC 3357 
 



• Απόσταση απώλειας πακέτου 
 

• Περίοδος απώλειας του πακέτου 
 

 

IPTV στατιστικά στοιχεία (απαιτείται το Ν2620Α-071) 

 

• MPEG-2 Transport Stream (TS) στατιστικά στοιχεία, 
όπως ορίζονται στο ETSI TR 101 290: 
 

• απώλεια συγχρονισµού TS 
 

•  Σφάλµα συγχρονισµού byte  
 

•  PAT error 
 

•  PAT error 2 
 

• Μετρητής σφαλµάτων συνέχειας 
 

•  PMT error 
 

•  PMT error 2 
 

• Σφάλµατα µετάδοσης 
 

•  Σφάλµατα επανάληψης PCR 
 

• ∆είκτης σφάλµατος ασυνέχειας PCR  
 

• Ποιότητα συναλλαγής της Υπηρεσίας  
 

•  IGMP join latency 
 

•  IGMP leave latency 
 



•  IGMP χρόνος zapping 
 

• Media Delivery Index  (MDI, RFC 4445) 
 

•  MDI: MLR (ρυθµός απώλειας media), απαιτεί µεταφορά 
σε RTP 
 

•  MDI: DF (παράγοντας καθυστέρησης) 
 

•  Μέσος Όρος ρυθµοαπόδοσης  
 

 

Εκθέσεις ∆οκιµών: 

 

• Εµφάνιση των αποτελεσµάτων όλων των δοκιµών για 
ανασκόπηση 
 

• Γεγονότα σηµατοδότησης (IGMP ή RTSP) 
 

• Μετρήσεις για την ποιότητα του σήµατος video 
 

 

4 Μέθοδος µε την οποία εξετάζεται η ποιότητα του Video 

 

Επισκόπηση Μετρήσεων: 

 

Το Frame Scope Pro υποστηρίζει είτε το RTSP είτε το IGMP 

πρωτόκολλο και IPTV QoS ανάλυση στο IP και MPEG επίπεδα 

όπως φαίνετε στο παρακάτω διάγραµµα: 

 



 

Ρύθµιση IPTV καναλιών και έλεγχος: 

 

Και τα δυο, RTSP και IGMP υποστηρίζονται για να ελέγξουν το 

setup IPTV καναλιού. Το Frame Scope Pro συµπεριφέρεται ως 

ένας RTSP πελάτης και µπορεί να θεσπίσει µια RTSP συνεδρία µε 

τον media server, διευκρινίζοντας τις ανεκτές από τον χρήστη 

παραµέτρους της µετάδοσης. Ο media server αναµένεται να 

επιβεβαιώσει τις επιλεγµένες παραµέτρους και να απαντήσει µε τις 

παραµέτρους από την µεριά του server. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί το setup, το Frame Scope Pro ενηµερώνει τον  

Server να ξεκινήσει ή να σταµατήσει στέλλει δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας έναν µηχανισµό καθοριζόµενο από τον χρήστη. 

 



Για την Multicast µετάδοση, το Frame Scope Pro χρησιµοποιεί το 

IGMP για συµµετάσχει ή να αποχωρήσει από την multicast 

διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται τα δεδοµένα. 

 

Λήψη Stream: 

 

Το video µπορεί να αποτελείται από ένα ή δύο RTP κανάλια (ένα 

για εικόνα και ένα για ήχο). Σε µία τέτοια περίπτωση το Frame 

Scope Pro θα πάρει µετρήσεις και θα συλλέξει αποτελέσµατα και 

για τα δυο RTP streams. 

 

Σε ορισµένες ρυθµίσεις του δικτύου µε τα firewall, τα stream 

δεδοµένων µπορεί να είναι διαστρωµένα µε το RTSP. Αυτή η 

διαστρωµάτωση δεν υποστηρίζεται. Ο media server θα πρέπει να 

στέλνει τα stream δεδοµένων σε κανάλια µετάδοσης τα οποία είναι 

χωρισµένα από τα RTSP κανάλια. 

 

Μετρήσεις ποιότητας Stream: 

 

Το λογισµικό για το IPTV test εκτελεί µετρήσεις ποιότητας video 

υπολογίζοντας την συνολική απώλεια των πακέτων, την 

συχνότητα µε την οποία χάνονται τα πακέτα και το jitter (µεταβλητή 

καθυστέρηση) χρησιµοποιώντας την ακολουθία και 

χρονοσφραγίδα στην επικεφαλίδα του RTP. 

 

 

 

 

 



Σενάρια δοκιµών: 

 

Το Frame Scope Pro υποστηρίζει δύο σενάρια δοκιµών, το Monitor 

test mode και τοTerminate test mode. 

Monitor Mode 

 

Στο Monitor mode, ένα set-top box χρησιµοποιείται για να κινήσει 

το IPTV κανάλι setup και να αλλάζει κανάλια κατά την διάρκεια που 

το Frame Scope Pro αναλύει τις IPTV παραµέτρους κίνησης. 

 

Terminate mode 

 

Στο Terminate mode, το Frame Scope Pro υποστηρίζει και τα δυο 

RTSP και IGMP για να ελέγξει το setup του IPTV καναλιού. Για την 

δοκιµή σε multicast video streaming, το Frame Scope Pro 

χρησιµοποιεί το IGMP για να συµµετάσχει και να αποχωρήσει από 

εκείνες τις multicast διευθύνσεις στις οποίες το περιεχόµενο 

αποστέλλετε. Το Terminate mode είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση 

για τις IPTV δοκιµές. 
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