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Summary 
 
   Present paper comes under the title “Multimedia Over IP” and it refers to the 

transmission of multimedia data over IP’s. In particular, it focuses to the use of 

protocols for more efficient multimedia communication. 

   In the introduction, there is a reference to the major problems of real-time 

transmission of multimedia data while, in additional analysis, we describe four 

protocols ( RSVP, RTP, RTCP, RTSP ) that are used broadly for efficacious 

management of real-time or on-line data management. Moreover, we describe 

specifically, the way, each of the above protocols, has to operate over the network so 

that data transmission takes place without problems, among all concerned parts. 

Finally, we close by presenting a brief report of each protocol’s main characteristics. 

 
 

Περίληψη 
 
  Η τρέχουσα εργασία ασχολείται µε την µεταφορά των πολυµέσων στα δίκτυα και στο 

Internet. Πιο συγκεκριµένα ασχολείται µε τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για την 

µεταφορά πολυµέσων στα δίκτυα. 

  Στην εργασία εισαγωγικά αναφέρονται τα προβλήµατα που υπάρχουν για την µεταφορά 

πολυµεσικών δεδοµένων µέσω δικτύου. Στην συνέχεια αναλύονται τέσσερα πρωτόκολλα τα 

οποία χρησιµοποιούνται ευρέως για την µεταφορά δεδοµένων στο Internet και στα δίκτυα. Τα 

πρωτόκολλα αυτά είναι το RSVP, το RTP, το RTCP και το RTSP. Σε κάθε πρωτόκολλο 

αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του στο δίκτυο έτσι ώστε να µεταφερθούν τα πολυµεσικά 

δεδοµένα µεταξύ αποστολέα και παραληπτών απρόσκοπτα. Επιπλέον αναφέρονται και 

αναλύονται ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων. 
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Εισαγωγή 
 
  Το θέµα της µεταφοράς των πολυµέσων στο διαδίκτυο είναι τεράστιο και συνεχώς 

επεκτείνεται µε τις νέες τεχνικές και επινοήσεις που εµφανίζονται. Επιπλέον τις εξελίξεις 

αυτές, τις επηρεάζουν και οι χρήστες αφού αυτοί θέτουν τις απαιτήσεις που θα ήθελαν στα 

είδη υπάρχον δίκτυα.  

  Η συγκεκριµένη εργασία εξετάζει τα τέσσερα πιο σηµαντικά πρωτόκολλα πάνω από το 

επίπεδο δικτύου (OSI) για την µεταφορά των δεδοµένων ήχου και εικόνας από τον 

αποστολέα στον (στους) παραλήπτη (-ες) µε την απαιτούµενη ποιότητα. Η εργασία σε καµία 

περίπτωση δεν εξαντλεί το θέµα της µεταφοράς των πολυµεσικών δεδοµένων στο δίκτυο 

αλλά στόχος της είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για τις υπάρχουσες κύριες τεχνολογίες 

καθώς και για να αποτελέσει ερέθισµα για περαιτέρω έρευνα του ιδίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

1.1 Τα Πολυµέσα στα ∆ίκτυα 
 

    Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να συνδέσουν υπολογιστές σε 

διαφορετικές τοποθεσίες έτσι ώστε να µπορούν να επικοινωνούν και να µοιράζονται 

δεδοµένα. Στα παλιότερα χρόνια τα δεδοµένα που µετακινούνταν σε ένα δίκτυο ήταν κυρίως 

δεδοµένα κειµένου. Όµως στις µέρες µε την αλµατώδη ανάπτυξη των υπολογιστών τα 

πολυµέσα έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κοµµάτι τόσο των υπολογιστών όσο και των δικτύων 

(LAN, WAN, MAN, internet). Οι νέες ανάγκες που εµφανίστηκαν στον κόσµο των δικτύων 

είναι το τηλέφωνο µέσω του διαδικτύου (internet telephony), η τηλεόραση µέσω του 

διαδικτύου (internet tv), η βιντεοσυνδιάσκεψη (video conferencing), η εκµάθηση από 

απόσταση (distance learning), οµάδες εργασίας από απόσταση, τηλεϊατρική κ.α. 

  Ο στόχος για τους υπευθύνους δικτύων ήταν η κατάλληλη υποδοµή σε software και 

hardware έτσι ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά πολυµέσων στα δίκτυα. 

 

 

 1.2 Προβλήµατα των πολυµέσων στα δίκτυα 
   

  Η έλευση των πολυµέσων δηµιούργησε κάποιες δυσκολίες στην µεταφορά τους στα δίκτυα. 

Πρώτον τα πολυµέσα απαιτούσαν πολύ µεγαλύτερο εύρος ζώνης δεδοµένων σε σχέση µε τον 

παραδοσιακό τύπο δεδοµένων που µεταδιδόταν στα δίκτυα. ∆εύτερον τα πολυµέσα 

απαιτούσαν µεταφορά σε πραγµατικό χρόνο. Τρίτο είναι ο ρυθµός των δεδοµένων είναι πολύ 

µεγάλος. Απλώς αν αυξήσουµε το εύρος µετάδοσης δεδοµένων στο δίκτυο δεν λύνουµε το 

πρόβληµα. ∆ιότι πρέπει να γνωρίζουµε το ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων έτσι ώστε η 

buffer της εφαρµογής µας να µην βρεθεί σε κατάσταση overflow ή underflow. 

 Επιπλέον, τα πολυµέσα πολλές φορές θέλουµε να τα µοιράσουµε σε πολλούς χρήστες 

ταυτόχρονα οι οποίοι µπορεί να έχουν περιορισµένο bandwidth και καθυστερήσεις. 

 Για την λύση των παραπάνω δυσκολιών θα εφαρµόσουµε τα TCP/IP και UDP/IP 

πρωτόκολλα τα οποία παρέχουν µια πληθώρα υπηρεσιών στην µετάδοση πολυµέσων µέσω 

δικτύων. Από τα παραπάνω γίνεται αναγκαία η χρησιµοποίηση πρωτοκόλλων πραγµατικού 

χρόνου (real-time protocols)1. 
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1.3 Πολυµέσα στο διαδίκτυο 
 

    Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την µεταφορά δεδοµένων πολυµέσων όπως dedicated links, 

cables και ΑΤΜ. Οι δύο πρώτοι τρόποι παρουσιάζουν δυσκολίες στην εγκατάσταση και 

απαιτούν νέο λογισµικό το οποίο είναι πολύ ακριβό. Η τελευταία λύση µπορεί να υποστηρίζει 

υψηλό bandwidth ωστόσο λίγοι οργανισµοί διαθέτουν ATM δίκτυα και ακόµα πιο λίγοι 

χρήστες. 

  Τα δίκτυα LAN και WAN που είναι βασισµένα στο IP πρωτόκολλο συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά το διαδίκτυο έχει γίνει η πλατφόρµα για  τις περισσότερες 

δικτυακές δραστηριότητες. 

  Εποµένως, το Ethernet χρησιµοποιείται στους απλούς χρήστες και στα LAN, ενώ το ATM 

στα WAN. 

  Γενικά η το διαδίκτυο δεν υποστηρίζει µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Άρα η 

µεταφορά πολυµέσων µέσω διαδικτύου έρχεται αντιµέτωπη µε σοβαρά θέµατα τα οποία 

πρέπει να επιλυθούν. Το πιο βασικό είναι ότι τα πολυµέσα απαιτούν µεγάλη ροή δεδοµένων 

πράγµα που σηµαίνει αρκετό bandwidth από την πλευρά του υλικού. 

  Άλλο ένα πρόβληµα είναι ότι αρκετές φορές οι εφαρµογές πολυµέσων σχετίζονται µε την 

έννοια του multicast. Παράδειγµα της παραπάνω έννοιας είναι η βιντεοσυνδιάσκεψη στην 

οποία τα δεδοµένα βίντεο πρέπει να σταλούν σε όλους τους συµµετέχοντες την ίδια στιγµή.  

  Ακόµα µια δυσκολία είναι ότι οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου απαιτούν εγγυηµένο 

bandwidth όταν γίνεται η µεταφορά των δεδοµένων. Όµως όπως γνωρίζουµε σε ένα δίκτυο 

είναι απρόβλεπτη η διαθεσιµότητα των πόρων του δικτύου. Εποµένως για εφαρµογές 

πραγµατικού χρόνου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι 

πόροι του δικτύου στην συγκεκριµένη διαδροµή που πρόκειται να µεταδοθούν τα δεδοµένα. 

 Επιπλέον το διαδίκτυο υποστηρίζει την µεταγωγή πακέτου όπου κάθε πακέτο ακολουθεί την 

δικιά του διαδροµή για να φτάσει στον προορισµό του. Εποµένως πρέπει να υπάρχει ένας 

µηχανισµός που να µπορεί να εγγυηθεί ότι τα δεδοµένα ήχου και βίντεο θα µπορούν να 

αναπαραχθούν συνεχόµενα και συγχρονισµένα. 

 Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα που προσφέρουν λύσεις στα 

παραπάνω προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα πολυµέσα στο διαδίκτυο. 

 

 

1.4 Λύσεις για την Μεταφορά Πολυµέσων 
 

  Η λύση για την µετάδοση πολυµέσων δια µέσου IP είναι η ταξινόµηση της κίνησης 

δεδοµένων, η κατανοµή προτεραιότητας στις διάφορες, εφαρµογές και η 
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  Η λύση για την µετάδοση δεδοµένων µέσω IP ήρθε από την IETF (Internet Engineering 

Task Force) η οποία ανάπτυξε εµπλουτισµένο µοντέλο υπηρεσίας για το Internet το οποίο 

ονοµάστηκε ενοποιηµένες υπηρεσίες (Integrated Services). Αυτές οι υπηρεσίες 

περιλαµβάνουν υπηρεσίες best-effort και υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Οι δεύτερες 

ενεργοποιούν τα IP δίκτυα να παρέχουν QoS (quality of service – ποιότητα υπηρεσίας) στις 

εφαρµογές πολυµέσων.  Με τον όρο ποιότητα υπηρεσίας εννοούµε το βαθµό ικανοποίησης 

του χρήστη για µια υπηρεσία, όπως αυτός διαµορφώθηκε από την “απόδοση” της υπηρεσίας 

σε όλη τη διάρκεια της δηλαδή πρόκειται για την άποψη που έχει ο χρήστης για την 

υπηρεσία. Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν για υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου είναι το 

Resource ReServation Protocol (RSVP), το Real-time Transport Protocol (RTP), το Real-

Time Control Protocol (RTCP) και το Real-Time Streaming Protocol (RTSP)2.  

  Το RSVP και το RTCP πρωτόκολλα (Σχήµα 1) χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίζουν τους 

απαραίτητους πόρους στο δίκτυο που χρειάζεται η ποιότητα υπηρεσίας για την µεταφορά των 

πολυµεσικών δεδοµένων. Το RTP πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την µεταφορά των 

πολυµεσικών δεδοµένων.  

  Στα επόµενα κεφάλαια αναλύονται τα πλεονεκτήµατα καθώς και η λειτουργία των 

παραπάνω τεσσάρων πρωτοκόλλων. 

   

 
Σχήµα 1 – Πρωτόκολλα πολυµέσων στο OSI 



 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

2.1 RSVP 

2.1.1 Εισαγωγικά για το RSVP  
 

  Το RSVP (Resource ReSerVation Protocol) είναι πρωτόκολλο ελέγχου δικτύου που 

επιτρέπει στον παραλήπτη των δεδοµένων να απαιτήσει συγκεκριµένη άκρο-σε-άκρο 

ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service - QoS)3 για την ροή των δεδοµένων. Οι εφαρµογές 

πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιούν το RSVP για να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους 

πόρους στους δροµολογητές (routers) ανάµεσα στις διαδροµές µεταφοράς δεδοµένων έτσι 

ώστε το αιτούµενο bandwidth να είναι διαθέσιµο όταν η µεταφορά των δεδοµένων λαµβάνει 

χώρα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το RSVP πρωτόκολλο δεν είναι υπεύθυνο για την 

µεταφορά των πολυµεσικών δεδοµένων. 

 

2.1.2 Λειτουργία του RSVP 
 

  Κατά την µεταφορά πολυµεσικών δεδοµένων η εφαρµογή στον παραλήπτη απαιτεί ποιότητα 

υπηρεσίας (QoS) για τα δεδοµένα που του έρχονται. Έτσι χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο 

RSVP για να µεταδώσει την αίτηση για συγκεκριµένη ποιότητα στους δροµολογητές 

ανάµεσα στις διαδροµές µεταφοράς δεδοµένων. Το RSVP είναι υπεύθυνο για την 

διαπραγµάτευση των παραµέτρων της σύνδεσης µε τους παραπάνω δροµολογητές. Αφού 

εξασφαλιστεί η επιθυµητή ποιότητα στην σύνδεση ανάµεσα στις διαδροµές µεταφοράς 

δεδοµένων πρέπει και να διατηρηθεί για την ορθή µεταφορά των δεδοµένων. Η 

διατήρηση της ποιότητας επιτυγχάνεται πάλι µέσω του πρωτοκόλλου  RSVP. 

  Πώς γίνεται η εξασφάλιση πόρων στο δίκτυο; Κάθε κόµβος στο δίκτυο που είναι ικανός για 

κράτηση πόρων για ένα συγκεκριµένο σκοπό, έχει κάποιες διαδικασίες για την εγκατάσταση 

της κράτησης των και της εφαρµογής της. Στο σχήµα 2 φαίνεται πως γίνεται η εξασφάλιση 

των κατάλληλων πόρων για ποιότητα υπηρεσίας στην µεταφορά δεδοµένων σε ένα κόµβο 

που βρίσκεται στην διαδροµή των πολυµεσικών δεδοµένων. 
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Σχήµα 2. – ∆ιαδικασίες για την εξασφάλιση πόρων σε έναν κόµβοA 

 

  Το policy control προσδιορίζει εάν ο χρήστης που έχει κάνει αίτηση για κράτηση πόρων έχει 

τα κατάλληλα δικαιώµατα (διαχειριστής) έτσι ώστε  να κάνει κράτηση των πόρων του 

κόµβου. Το admission control ελέγχει εάν ο κόµβος έχει τους επαρκείς πόρους που 

απαιτούνται για την µεταφορά των δεδοµένων. Όπως φαίνεται στο σχήµα ο RSVP daemon 

ελέγχει τα δύο παραπάνω controls (policy control και admission control). Αν κάποιος από 

τους δύο ελέγχους είναι λάθος το RSVP επιστρέφει µια ειδοποίηση λάθους στην εφαρµογή 

(στον πελάτη) που έκανε το αίτηµα για ποιότητα υπηρεσίας. Σε περίπτωση που και οι δύο 

έλεγχοι είναι επιτυχείς ο RSVP daemon θέτει τις κατάλληλες παραµέτρους στον packet 

classifier και packet scheduler έτσι ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη ποιότητα 

υπηρεσίας. Ο packet classifier καθορίζει την ποιότητα υπηρεσίας για κάθε πακέτο και ο 

packet scheduler κανονίζει την µετάδοση των πακέτων έτσι ώστε να πετύχει την υποσχόµενη 

ποιότητα υπηρεσίας. Επίσης ο RSVP daemon επικοινωνεί µε το routing process για να 

καθορίσει την διαδροµή που θα στείλει την αίτηση για κράτηση πόρων4. 

  Οι κρατήσεις των πόρων υλοποιούνται µέσω δύο τύπων µηνυµάτων του RSVP, του PATH 

και του RESVB. Τα µηνύµατα όπως φαίνονται και από τα ονόµατα τους το πρώτο αναφέρεται 

στην διαδροµή των δεδοµένων και το άλλο στην κράτηση των πόρων. Το µήνυµα PATH 

στέλνεται περιοδικά από τον αποστολέα στους παραλήπτες. Περιέχει χαρακτηριστικά της 

ροής των δεδοµένων τα οποία προσδιορίζουν χαρακτηριστικά του αποστολέα δηλαδή την 

µορφοποίηση (format) των δεδοµένων, την διεύθυνση του αποστολέα, την θύρα επικοινωνίας 

του και ορισµένα χαρακτηριστικά της κίνησης των δεδοµένων. Αυτά τα δεδοµένα 
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χρησιµοποιούνται από τους παραλήπτες για να βρούνε το αντίστροφο µονοπάτι προς τον 

αποστολέα και να καθορίσουν τους πόρους που πρέπει να εξασφαλιστούν.  

  Τα µηνύµατα RESV δηµιουργούνται από τους παραλήπτες και περιέχουν παραµέτρους για 

την κράτηση των πόρων συµπεριλαµβανοµένου των χαρακτηριστικών ροής και φίλτρου. Τα 

χαρακτηριστικά φίλτρου ορίζουν τα πακέτα στην ροή που πρέπει να χρησιµοποιηθούν από 

τον packet classifier. Τα χαρακτηριστικά ροής χρησιµοποιούνται από τον packet scheduler 

και τα περιεχόµενα του εξαρτώνται από την υπηρεσία. Τα RESV µηνύµατα ακολουθούν την 

ακριβώς αντίστροφη πορεία από τα PATH µηνύµατα δηλαδή διαδροµή από τους παραλήπτες 

στον αποστολέα και θέτουν τις κρατήσεις των πόρων στους κόµβους για κάθε αποστολέα. 

Στο σχήµα 3 απεικονίζονται τα µηνύµατα RESV και PATH σε µια multicast σύνδεση όπου S 

είναι ο αποστολέας (source – πηγή) και H1, H2, H3 είναι οι παραλήπτες. 

 
Σχήµα 3. Μηνύµατα RESV, PATH του πρωτοκόλλου RSVP  I 

 

 Από την πλευρά του ο RSVP daemon στέλνει περιοδικά, µηνύµατα ώστε να διατηρηθεί η 

κατάσταση της κράτησης των απαραίτητων πόρων στον κόµβο. Σε περίπτωση απουσίας των 

παραπάνω µηνυµάτων θα καταστραφεί η κατάσταση της διαφύλαξης των πόρων.  

  Οι παραλήπτες αρχικοποιούν τα αιτήµατα για εξασφάλιση πόρων. Τα αιτήµατα αυτά δεν 

χρειάζεται να ταξιδέψουν όλη την διαδροµή µέχρι τον αποστολέα. Αντί αυτού αρχίζουν να 

κάνουν την διαδροµή προς τον αποστολέα µέχρι να συναντήσουν ακόµα ένα αίτηµα 

κράτησης πόρων από την ίδια πηγή τα οποία ενώνονται σε ένα. Στο σχήµα 4 παρατηρούµε 

πως γίνεται η ένωση των κρατήσεων πόρων σε σύνδεση ενός αποστολέα µε πολλούς 

αποδέκτες σε δενδροειδή µορφή. 
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Σχήµα 4. Ένωση αιτηµάτων για εξασφάλιση πόρων C 

 

  Με την παραπάνω ένωση γίνεται φανερό το µεγάλο πλεονέκτηµα του RSVP που είναι η 

scalability δηλαδή ένα µεγάλος αριθµός από αποδέκτες µπορεί να προστεθεί σε µια multicast 

οµάδα χωρίς να αυξηθεί η κίνηση σηµαντικά.  

  Στην πραγµατικότητα η διαδικασία εξασφάλισης των πόρων δεν µεταφέρει τα πολυµεσικά 

δεδοµένα αλλά παρέχει την αιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας.  

  Τεχνικά το RSVP είναι ένα Internet πρωτόκολλο και όχι ένα πρωτόκολλο δροµολόγησης. 

Το RSVP βασίζεται στο πρωτόκολλο δροµολόγησης για να βρει που θα µεταφέρει το αίτηµα 

κράτησης των πόρων. Επιπλέον το RSVP µπορεί να συνεργαστεί µε πρωτόκολλα 

δροµολόγησης unicast (επικοινωνία µε έναν παραλήπτη) και multicast (επικοινωνία µε 

πολλούς παραλήπτες). Το RSVP ελέγχει κάθε φορά την  κίνηση στις διαδροµές των 

δεδοµένων και βρίσκει νέες διαδροµές στο δίκτυο, στις οποίες κάνει κράτηση των πόρων. 

  Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των ρολών των συσκευών ποιότητας 

υπηρεσίας και του RSVP ως προς τις παραµέτρους της κράτησης των πόρων. Η ρύθµιση των 

παραµέτρων κράτησης ώστε να επιτύχουν την αιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας είναι δουλειά 

από τις συσκευές ποιότητας υπηρεσίας. Ο ρόλος του RSVP είναι η διανοµή αυτών των 

παραµέτρων5.  

 

2.1.3 Χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου RSVP 
 

  Ακολούθως περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου RSVP 

 

• Η ροή του RSVP είναι µονόδροµη 
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  Το RSVP πρωτόκολλο διαχωρίζει τους αποστολείς από τους παραλήπτες. Μια 

RSVP κράτηση µπορεί να διατηρήσει πόρους για την ροή δεδοµένων µόνο προς µια 

κατεύθυνση. Ουσιαστικά µια πολυµεσική µεταφορά δεδοµένων χρειάζεται 

εξασφάλιση πόρων στο δίκτυο από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη των 

δεδοµένων. 

 

• Το RSVP πρωτόκολλο υποστηρίζει multicast και unicast συνδέσεις. 

 Η έννοια unicast είναι η σύνδεση ανάµεσα σε ένα απλό αποστολέα και σε έναν απλό 

παραλήπτη πάνω σε δίκτυο. Ενώ multicast είναι η σύνδεση µεταξύ ενός απλού 

αποστολέα και πολλών παραληπτών.  

 

• Το RSVP είναι προσαρµοσµένο στον παραλήπτη και µπορεί να χειριστεί ετερογενείς 

παραλήπτες. 

  Σε µια επικοινωνία µεταξύ οµάδων ετερογενών παραληπτών, οι παραλήπτες έχουν 

διαφορετικές χωρητικότητες και επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή 

ο κάθε παραλήπτης είναι υπεύθυνος για να διαλέξει το δικό του επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσίας, αρχικοποιώντας την κράτηση των πόρων και διατηρώντας την ενεργή όσο 

διάστηµα είναι απαραίτητη. Οι αποστολείς διαιρούν τα δεδοµένα σε ροές δεδοµένων. 

Κάθε µία από αυτές είναι ξεχωριστή RSVP ροή µε διαφορετικό επίπεδο ποιότητα 

υπηρεσίας. Κάθε RSVP ροή είναι οµογενείς και είναι δυνατό οι αποδέκτες να 

συµµετάσχουν σε µια ή περισσότερες ροές. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη για 

τους ετερογενείς παραλήπτες ώστε να αιτηθούν για διαφορετική ποιότητα υπηρεσίας 

η οποία θα είναι προσαρµοσµένη στην χωρητικότητα τους και τις απαιτήσεις τους. 

 

• Το RSVP πρωτόκολλο έχει µεγάλη συµβατότητα 

  Έχουν γίνει προσπάθειες για να τρέχει το RSVP και στα δύο πρωτόκολλα IPv4, 

IPv6. Το RSVP παρέχει αδιαφανή µεταφορά των µηνυµάτων traffic control και 

policy control για να είναι περισσότερη προσαρµόσιµη στις νέες τεχνολογίες.   

  

2.2 RTP 

2.2.1 Εισαγωγικά για το RTP  
 

  To RTP (Real-time Transport Protocol) είναι βασισµένο στο IP πρωτόκολλο και παρέχει 

υποστήριξη για την µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο όπως βίντεο και ήχοD. Οι 

υπηρεσίες που παρέχει το RTP περιλαµβάνουν time reconstruction, loss detection, security 
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και content identification. Το RTP έχει σχεδιαστεί για µεταδόσεις multicast από δεδοµένα 

πραγµατικού χρόνου αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε unicast. Υποστηρίζει µονόδροµη 

και αµφίδροµη επικοινωνία. 

  Το RTP πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί να δουλεύει σε συνεργασία µε το βοηθητικό 

πρωτόκολλο ελέγχου RTCP το οποίο παρέχει ενηµέρωση για την ποιότητα (QoS) της 

µετάδοσης των δεδοµένων και τους συµµετέχοντες στην επικοινωνία. 

 

 

2.2.2 Λειτουργία του RTP 
 

  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια το Internet είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί µε 

µεταφορά πακέτων τα οποία όµως µπορεί να έχουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις. Όµως οι 

εφαρµογές πολυµέσων είναι πραγµατικού χρόνου. Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε την βοήθεια 

του πρωτοκόλλου RTP που παρέχει ορισµένους µηχανισµούς για την τακτοποίηση των 

θεµάτων χρόνου. ∆ύο από αυτούς είναι το timestamping και sequence numbering.  ∆ιαµέσου 

αυτών των µηχανισµών τα δεδοµένα µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο στο δίκτυο. Στην 

συνέχεια αναλύονται οι παραπάνω µηχανισµοί του χρόνου. 

  Μια πολύ σηµαντική πληροφορία για τις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου είναι το 

timestamping (χρονοσήµανση). O αποστολέας θέτει timestamp σύµφωνα µε το sampling 

instant σε κάθε RTP πακέτο. Το sampling instant πρέπει να προέρχεται από το ρολόι που 

αυξάνεται γραµµικά στο χρόνο Αφού πάρει τα πακέτα δεδοµένων ο παραλήπτης 

χρησιµοποιεί το timestamp σαν ένδειξη για να τα ανακατασκευάσει  µε τον κατάλληλο 

χρονισµό ώστε να αναπαραχθούν µε την σωστή σειρά. Επιπλέον το timestamp 

χρησιµοποιείται στον συγχρονισµό των δεδοµένων όπως δεδοµένα βίντεο και ήχου στο 

πρότυπο MPEG. Ωστόσο το RTP δεν είναι υπεύθυνο για τον συγχρονισµό ο οποίος πρέπει να 

γίνει στο επίπεδο εφαρµογής. 

  Το πρότυπο UDP δεν διανέµει τα πακέτα µε χρονική σειρά (δηλαδή τα πακέτα δεν φτάνουν 

στον αποστολέα µε την σειρά που δηµιουργούνται), εποµένως διαδοχικά νούµερα (sequence 

number) χρησιµοποιούνται ώστε να θέσουν τα εισερχόµενα πακέτα στην σωστή σειρά. 

Επιπλέον αυτή η διαδικασία της αρίθµησης των πακέτων µε διαδοχικά νούµερα 

χρησιµοποιείται για την ανίχνευση χαµένων πακέτων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι σε 

ορισµένα βίντεο format, µπορεί το πλαίσιο του βίντεο να διασπάται σε αρκετά RTP πακέτα, 

τα οποία θα έχουν το ίδιο timestamp αφού δηµιουργήθηκαν την ίδια χρονική στιγµή. 

Εποµένως γίνεται φανερό ότι σε µερικές περιπτώσεις µόνο το timestamp δεν είναι αρκετό να 

βάλει τα πακέτα στην σωστή σειρά. 
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  Άλλο ένα στοιχείο του πρωτοκόλλου RTP είναι ο τύπος payload (payload type – PT) που 

αναγνωρίζει την µορφοποίηση (format) payload και την κωδικοποίηση/συµπίεση των 

δεδοµένων. Από τον τύπο payload η εφαρµογή παραλήπτης γνωρίζει πώς να αναπαράγει τα 

payload δεδοµένα. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή µεταφοράς δεδοµένων, ο RTP αποστολέας 

µπορεί να στείλει έναν τύπο payload, αν και ο τύπος µπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια της 

µεταφοράς των δεδοµένων. 

  Μια άλλη λειτουργία που προσφέρει το πρωτόκολλο RTP είναι η αναγνώριση της πηγής 

(source identification). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην εφαρµογή παραλήπτη να ξέρει από 

πού έρχονται τα δεδοµένα. Για παράδειγµα σε µια ήχο-συνδιάσκεψη ο χρήστης µέσω της 

λειτουργίας αυτής µπορεί να γνωρίζει µε ποιόν συνοµιλεί. 

  Οι παραπάνω µηχανισµοί υλοποιούνται δια µέσω της επικεφαλίδας του RTP. Στο σχήµα 5 

φαίνονται αναλυτικά τα περιεχόµενα κάθε bit της επικεφαλίδας. Παρατηρούµε ότι για τον 

τύπο payload (PT) αφιερώνονται 7 bits, για το sequence number 16bits και για το timestamp 

32.  

 

Σχήµα 5. Επικεφαλίδα RTP E  

 

  Το σχήµα 6 δείχνει από τι αποτελείται ένα IP πακέτο που µεταδίδεται. 

 
 

Σχήµα 6. RTP δεδοµένα σε IP πακέτοF 
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  Το πρωτόκολλο RTP λειτουργεί στην κορυφή του UDP για να κάνει χρήση της πολυπλεξίας 

του και άλλων συναρτήσεων. Τα πιο δηµοφιλή πρωτόκολλα µεταφοράς στο Internet είναι το 

TCP και UDP. Το TCP παρέχει συνεχόµενη σύνδεση (connection oriented) και αξιόπιστη ροή 

πακέτων µεταξύ δύο τερµατικών . Με το  UDP πρωτόκολλο υπάρχει σύνδεση 

(connectionless) δύο τερµατικών µόνο όποτε χρειάζεται και η µεταφορά πακέτων δεν είναι 

αξιόπιστη. Το UDP επιλέχθηκε για πρωτόκολλο µεταφοράς στο RTP για τους παρακάτω 

λόγους:  

  Πρώτον το RTP έχει σχεδιαστεί για µεταδόσεις multicast ενώ το TCP για µεταδόσεις peer-

to-peer. ∆εύτερο στη µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο το πιο σηµαντικό είναι ο 

χρόνος για την παραλαβή των δεδοµένων και όχι η αξιοπιστία τους. Επιπλέον το TCP για την 

αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων υποστηρίζει επαναεκποµπή των δεδοµένων που για κάποιο 

λόγο δεν έφτασαν στον παραλήπτη. Η επαναεκποµπή δεν είναι επιθυµητή για ευνόητους 

λόγους αφού αυξάνει την συµφόρηση στο δίκτυο και τα δεδοµένα που θα ξανασταλλούν θα 

φτάσουν µε καθυστέρηση στον παραλήπτη πράγµα που θέλουµε να αποφύγουµε. Σε µια 

βιντεοσυνδιάσκεψη µας ενδιαφέρει όπως ειπώθηκε ο χρόνος παραλαβής των πακέτων. Σε 

περίπτωση που χαθούν ορισµένα από τα πακέτα δεν σταµατάει η σύνδεση ούτε γίνεται 

επαναεκποµπή τους αλλά θα συνεχιστεί η διαδικασία µε χαµηλότερη αποδεκτή ποιότητα. 

  Γενικά τα RTP και τα RTCP πακέτα συνήθως µεταδίδονται χρησιµοποιώντας υπηρεσίες του 

UDP/IP. Ωστόσο έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες ώστε η µεταφορά τους να είναι 

ανεξάρτητη έτσι ώστε να µπορούν να τρέξουν και σε άλλα πρωτόκολλα όπως τα 

CLNP(Connectionless Network Protocol), IPX( Internetwork Packet Exchange)6 κ.α. 

   Για την εκκίνηση µιας RTP συνεδρίας (session), η εφαρµογή καθορίζει µια διεύθυνση 

δικτύου και ένα ζευγάρι από θύρες για RTP και RTCP. Σε µια πολυµεσική συνεδρία κάθε 

τύπος δεδοµένων µεταφέρεται σε ξεχωριστή RTP συνεδρία µε τα RTCP πακέτα τους να 

αναφέρουν την ποιότητα δεδοµένων για την συγκεκριµένη συνεδρία. Για παράδειγµα ο ήχος 

και το βίντεο θα ταξιδέψουν σε ξεχωριστή RTP συνεδρία δίνοντας έτσι δυνατότητα στον 

παραλήπτη των δεδοµένων να επιλέξει αν θα παραλάβει κάποιον τύπο δεδοµένων ή όχι.  

  Στην συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα ήχο-συνδιάσκεψης µέσω του RTP. Ας υποθέσουµε 

πως κάθε συµµετέχων στέλνει δεδοµένα ήχου σε τεµάχια των 20 ms διάρκειας. Σε κάθε 

µήνυµα RTP πρώτα υπάρχει η επικεφαλίδα του RTP και µετά το τεµάχιο που περιέχει τον 

ήχο. Στην συνέχεια το RTP µήνυµα τοποθετείται σε ένα UDP πακέτο. Η επικεφαλίδα του 

RTP χρησιµοποιείται για να δηλώσει το είδος της κωδικοποίησης του ήχου. Οι χρήστες στην 

διάρκεια της ήχο-συνδιάσκεψης µπορούν να αλλάξουν την κωδικοποίηση του ήχου. Οι 

πληροφορίες σχετικά µε τον χρόνο και η ακολουθία αριθµών στην επικεφαλίδα RTP 

χρησιµοποιούνται από τους αποδέκτες για να ανακατασκευάσουν τα τεµάχια ώστε να 

αναπαράγονται χωρίς διακοπές κάθε 20ms. 
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2.3 RTCP 

2.3.1 Εισαγωγικά για το RTCP 
 

 Το RTCP (Real-Time Control Protocol) είναι πρωτόκολλο ελέγχου της µετάδοσης των 

δεδοµένων που σχεδιάστηκε να δουλεύει σε συνδυασµό µε το RTP. Σε µια RTP συνεδρία, οι 

συµµετέχοντες στέλνουν περιοδικά πακέτα RTCP τα οποία µεταβιβάζουν την ποιότητα των 

δεδοµένων παραλαβής στον αποστολέα. Υπάρχουν πέντε τύποι RTCP πακέτων που 

µεταφέρουν πληροφορίες ελέγχου. Οι πέντε τύποι είναι: 

 

1. Αναφορά παραλήπτη (Receiver Report – RR): Οι αναφορές αποδέκτη 

δηµιουργούνται από συµµετέχοντες στην επικοινωνία που δεν είναι ενεργοί 

αποστολείς. Αυτές οι αναφορές περιέχουν την ποιότητας λήψης των δεδοµένων 

παραλαβής, τον αριθµό των πακέτων που χάθηκαν, timestamps για τον υπολογισµό 

τις καθυστέρησης ανάµεσα στον αποστολέα και στον δέκτη. 

2. Αναφορά αποστολέα (Sender Report – SR): Οι αναφορές αποστολέα δηµιουργούνται 

από ενεργούς παραλήπτες. Περιέχουν εκτός από την ποιότητας λήψης των δεδοµένων 

παραλαβής, πληροφορίες του αποστολέα, αριθµό bytes που έχουν σταλεί κ.λ.π.      

3. Περιγραφείς αποστολέα (Source Description Items – SDI): Αυτός ο τύπος RTCP 

πακέτου περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τις πηγές. 

4. Πακέτο αποχαιρετισµού (BYE) : Υποδηλώνει τέλος συµµετοχής.  

5. Συναρτήσεις εφαρµογής (Application specific functions – APP): Οι εδικές 

συναρτήσεις εφαρµογών είναι για µελλοντική χρήση 

 

  Στο σχήµα 7 φαίνονται τρεις τύποι RTCP πακέτων.  

 
Σχήµα 7. Τύποι RTCP πακέτων II 

 

2.3.2 Υπηρεσίες του  RTCP 
 

• Παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσίας και έλεγχος συµφόρησης (QoS monitoring and 

congestion control) 
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 Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω το RTCP παρέχει την ποιότητας λήψης των 

δεδοµένων παραλαβής στον αποστολέα. ∆ιότι από την αναφορά που παίρνει ο 

αποστολέας για την ποιότητα των δεδοµένων παραλαβής που αυτός έχει στείλει, 

µπορεί να προσαρµόσει την υπόλοιπη µεταφορά. Επιπλέον µε τις πληροφορίες 

ελέγχου µπορεί ο αποδέκτης να προσδιορίσει το είδος της συµφόρησης δηλαδή αν 

είναι τοπική, περιφερειακή ή καθολική. Επίσης µε τις πληροφορίες ελέγχου οι 

υπεύθυνοι του δικτύου µπορούν να αποτιµήσουν την απόδοση του δικτύου για 

µετάδοση multicast. 

• Αναγνώριση αποστολέα (source identification) 

Στα RTP πακέτα δεδοµένων οι πηγές τους εξακριβώνονται από ένα 32-bit 

αναγνωριστικό (σχήµα 5). Φυσικά αυτό το αναγνωριστικό δεν είναι βολικό για τους 

χρήστες. Έτσι χρησιµοποιείται ο τρίτος τύπος RTCP πακέτων που αναφέραµε το 

SDES που περιέχει πληροφορίες κειµένου που ονοµάζονται “canonical names” και 

λειτουργούν ως καθολικά µοναδικά αναγνωριστικά για τους συµµετέχοντες στην 

συνεδρία. Τα canonical names µπορεί να περιλαµβάνουν διάφορα στοιχεία όπως 

όνοµα χρήστη, τηλέφωνο, e-mail κ.λ.π.  

• Συγχρονισµός ανάµεσα στα µέσα (inter-media synchronization) 

Οι αναφορές (SR) του RTCP αποστολέα περιέχουν ένδειξη για δεδοµένα 

πραγµατικού χρόνου και τα RTP timestamp. Τα παραπάνω χρησιµοποιούνται για τον 

συγχρονισµό των µέσων (π.χ. συγχρονισµός ήχο και βίντεο) 

• Έλεγχος του αριθµού συµµετεχόντων (control information scaling) 

Περιοδικά στέλνονται στους συµµετέχοντας στην επικοινωνία RTCP πακέτα. Όταν ο 

αριθµός των συµµετεχόντων αυξάνεται πρέπει να υπάρχουν ενηµερωµένες 

πληροφορίες ελέγχου που να µην προκαλούν συµφόρηση. Το RTCP είναι υπεύθυνο 

ώστε να εµποδίσει την συµφόρηση των πληροφοριών ελέγχου. Το RTP περιορίζει 

την κίνηση των πληροφοριών ελέγχου το πολύ στο 5% από όλη την κίνηση της 

συνεδρίας7. 

 

 

2.4 Σύνοψη Χαρακτηριστικών RTP/RTCP 
 
  Στην µεταφορά πολυµεσικών δεδοµένων πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιείται ο 

συνδυασµός των πρωτοκόλλων RTP/RTCP. Το RTP είναι υπεύθυνο για την µεταφορά 

δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο ενώ το RTCP για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

µετάδοσης των δεδοµένων. 
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 Το RTCP πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα υπηρεσίας και τον έλεγχο 

συµφόρησης, για την αναγνώριση αποστολέα, για τον συγχρονισµό ανάµεσα στα µέσα και 

τον έλεγχο του αριθµό των συµµετεχόντων. 

  Στην µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων χρησιµοποιείται ξεχωριστή RTP συνεδρία για κάθε 

ξεχωριστό µέσο που απαιτεί µετάδοση πραγµατικού χρόνου. Όλα τα µέλη της 

βιντεοσυνδιάσκεψης χρησιµοποιούν την ίδια διεύθυνση και ορίζουν σε αυτή µια RTP και µια 

RTCP θύρα. 

  Τα δυο πρωτόκολλα παρέχουν λειτουργικότητα και µηχανισµούς ελέγχου για την µετάδοση 

δεδοµένων πραγµατικού χρόνουIII, αλλά δραστηριότητες υψηλότερου επιπέδου, όπως ο 

συγχρονισµός, γίνονται στο επίπεδο της εφαρµογής. 

 

2.5 RTSP 

2.5.1 Εισαγωγικά για το RTSP 
 

  Το RTSP (Real-Time Streaming Protocol) πρωτόκολλο συντονίζει την αποστολή 

πολυµεσικών δεδοµένων δια µέσου του δικτύου σε streams. Η διαδικασία streaming κόβει τα 

δεδοµένα σε πακέτα µε κατάλληλο µέγεθος για να µεταφερθούν από τον εξυπηρετητή στον 

πελάτη. Στην συνέχεια τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου φτάνουν στον πελάτη 

αποσυµπιέζονται και αναπαράγονται. Όταν αναπαράγεται το πρώτο πακέτο στον πελάτη, 

αποσυµπιέζεται το δεύτερο ενώ παραλαµβάνεται το τρίτο. Εποµένως δε χρειάζεται να φτάσει 

το τέλος της µετάδοσης πακέτων για την αναπαραγωγή των δεδοµένων. 

  Το RTSP όπως λέει και το όνοµα του είναι ένα πρωτόκολλο για την µεταφορά streams σε 

πραγµατικό χρόνοG. Η µετάδοση των δεδοµένων δεν γίνεται από το RTSP, αλλά από κάποιο 

άλλο πρωτόκολλο µεταφοράς. Παρέχει λειτουργίες ελέγχου από απόσταση για ήχο και για 

βίντεο όπως πάγωµα (pause), προώθηση προς τα εµπρός (fast forward), προώθηση προς τα 

πίσω (reverse), επιλογή συγκεκριµένης θέσης (absolute positioning). 

  Σε επίπεδα OSI το RTSP είναι ένα πρωτόκολλο επίπεδου εφαρµογήςIV αποτελεί 

συµπλήρωµα των RTP, RTCP και παρέχει υπηρεσίες streaming δια µέσου του Internet. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεταδόσεις unicast και multicast. 

 

2.5.2 Λειτουργία του RTSP 
 

  Πριν αρχίσουµε την παρουσίαση των λειτουργιών του RTSP θα εξηγήσουµε τις έννοιες της 

Παρουσίασης και της Περιγραφής Παρουσίασης τις οποίες θα 
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χρησιµοποιήσουµε στην συνέχεια.  Παρουσίαση (Presentation) είναι µια ολοκληρωµένη 

οµάδα από ροές δεδοµένων που συνιστά µια αυτοτελή οντότητα πολυµεσικής πληροφορίας, 

π.χ. µια κινηµατογραφική ταινία.  Η Περιγραφή Παρουσίασης (Presentation Description) 

περιέχει πληροφορία, για µία ή περισσότερές ροές δεδοµένων πολυµέσων µέσα σε µια 

παρουσίαση, που περιλαµβάνει τους τρόπους κωδικοποίησης, τις διευθύνσεις στο δίκτυο και 

δεδοµένα σχετικά µε το περιεχόµενοH. 

  Το πρωτόκολλο RTSP εγκαθιστά και ελέγχει streams από ήχο και βίντεο ανάµεσα στους 

εξυπηρετητές πολυµέσων και πελατών. Ουσιαστικά το RTSP είναι ο τηλεχειρισµός στο 

δίκτυο ανάµεσα στον εξυπηρετητή και στον πελάτη. Παρέχει τις ακόλουθές δυνατότητες: 

 

• Ανάκτηση πληροφορίας από ένα εξυπηρετητή πολυµέσων. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο 

πελάτης αιτείται µία Περιγραφή Παρουσίασης και ζητεί από τον εξυπηρετητή να 

δηµιουργήσει µια συνεδρία για να στείλει τα δεδοµένα που ζητήθηκαν. 

• Πρόσκληση ενός εξυπηρετητή πολυµέσων σε µια τηλεδιάσκεψη. Ο συγκεκριµένος 

εξυπηρετητής µπορεί να συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη για να καταγράψει µια 

Παρουσίαση η να αναπαράγει πολυµέσα. 

• Προσθήκη πληροφορίας σε µια ήδη υπάρχουσα πολυµεσική Παρουσίαση. Ο 

εξυπηρετητής ή ο πελάτης µπορούν να ειδοποιηθούν µεταξύ τους για κάθε επιπλέον 

πληροφορίες που είναι διαθέσιµες. 

 

  Το RTSP λειτουργεί σαν αποµακρυσµένος έλεγχος δικτύου για εξυπηρετητές πολυµέσων. 

Μπορεί να εγκαταστήσει και να ελέγχει µία ή περισσότερες συγχρονισµένες ροές 

πολυµεσικής πληροφορίας (όπως βίντεο ή ήχο) αλλά δεν µεταδίδει τις ροές αυτές (δηλαδή τα 

πολυµεσικά δεδοµένα – αυτά µεταδίδονται από πρωτόκολλα όπως το RTP). Στο RTSP 

πρωτόκολλο δεν υπάρχει η έννοια της σύνδεσης. Ο εξυπηρετητής που έχει αναλάβει τη 

µετάδοση της streaming πληροφορίας διατηρεί µια συνεδρία µε τον κάθε RTSP παραλήπτη. 

Κατά την διάρκεια µιας συνεδρίας ένας παραλήπτης µπορεί να ανοίξει και να κλείσει πολλές 

συνδέσεις προκειµένου να στείλει τα RTSP αιτήµατα του στον εξυπηρετητή. 

 

  Στο RTSP, κάθε Παρουσίαση και stream πολυµέσων προσδιορίζονται από ένα RTSP URL. 

Ολόκληρη η Παρουσίαση και οι ιδιότητες των πολυµέσων καθορίζονται από το αρχείο της 

Περιγραφής Παρουσίασης. Το αρχείο αυτό µπορεί να περιέχει την γλώσσα κωδικοποίησης 

(encoding language), τα RTSP URLS, διευθύνσεις προορισµού, θύρες και άλλες 

παραµέτρους. Η Περιγραφή Παρουσίασης µπορεί να γίνει γνωστή στον παραλήπτη µέσω 

HTTP, email ή άλλου τρόπου. 
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  Ο σκοπός του πρωτοκόλλου RTSP είναι να παρέχει υπηρεσίες σε stream ήχο και βίντεο 

όπως κάνει το http για το κείµενο και τα γραφικά. Είναι παρόµοιο σε σύνταξη και λειτουργία 

µε το HTTP 1.1 και σκοπός του είναι οι περισσότεροι νέοι µηχανισµοί που προστίθενται στο 

http να µπορούν να προστεθούν στο RTSP. 

  Παρόλο που το RTSP και το HTTP έχουν πολλές οµοιότητες έχουν και αρκετές διαφορές. 

Το HTTP δεν έχει κατάσταση (stateless) ενώ το RTSP έχει κατάσταση  (state) για να 

συντηρεί τις συνεδρίες που συσχετίζουν τα αιτήµατα RTSP µε stream δεδοµένων. Βασικά το 

http είναι ένα ασύµµετρο πρωτόκολλο οπού ο πελάτης αιτείται και ο εξυπηρετητής απαντάει 

ενώ στο RTSP µπορούν να καταθέσουν αιτήσεις και ο πελάτης και ο εξυπηρετητής. Για 

παράδειγµα ο εξυπηρετητής µπορεί να αιτηθεί να θέσει της παραµέτρους της αναπαραγωγής 

σε ένα stream. 

  Στην συνέχεια αναφέρονται µερικές από τις περιπτώσεις  που χρησιµοποιείται το  

πρωτόκολλο RTSP για την µεταφορά πολυµεσικών δεδοµένων: 

• Μετάδοση πραγµατικού χρόνου αποθηκευµένων πολυµέσων (βίντεο και ήχος) 

• Μετάδοση πραγµατικού χρόνου ζωντανών πολυµέσων (π.χ. ραδιοφωνικοί σταθµοί) 

• Μετάδοση µη πραγµατικού χρόνου αποθηκευµένων πολυµέσων 

 

 

 

Οι ακόλουθες µέθοδοι υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του RTSP. 

• OPTIONS: Ο παραλήπτης ή ο εξυπηρετητής λέει στην άλλη πλευρά τις 

παραµέτρους που µπορεί να δεχθεί. 

• DESCRIBE: Ο παραλήπτης διαβάζει την Περιγραφή Παρουσίασης ενός 

πολυµεσικού αντικειµένου. 

• ANNOUNCE: Όταν στέλνεται από τον παραλήπτη στο εξυπηρετητή, δηλώνει την 

Περιγραφή Παρουσίασης ενός πολυµεσικού αντικειµένου. Όταν στέλνεται από τον 

εξυπηρετητή στον παραλήπτη, ενηµερώνει την περιγραφή σε πραγµατικό χρόνο. 

• SETUP: Ο παραλήπτης ζητάει από τον εξυπηρετητή να δεσµεύσει πόρους για ροή 

δεδοµένων, και να ξεκινήσει µια RTSP συνεδρία. 

• PLAY: Ο παραλήπτης ζητάει από τον εξυπηρετητή να ξεκινήσει να στέλνει 

δεδοµένα. 

• PAUSE: Ο παραλήπτης προσωρινά σταµατάει την  ροή δεδοµένων χωρίς να 

ελευθερώνει τους δεσµευµένους πόρους γι’ αυτή τη ροή δεδοµένων στον 

εξυπηρετητή. 
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• TEARDOWN: Ο παραλήπτης ζητάει από τον εξυπηρετητή να σταµατήσει την 

αποστολή µίας ροής δεδοµένων και να ελευθερώσει τους δεσµευµένους πόρους γι’ 

αυτή τη ροή δεδοµένων. 

• GET_PARAMETER: διαβάζει την τιµή µιας παραµέτρου για την παρουσίαση µίας 

ροής δεδοµένων. 

• SET_PARAMETER: Θέτει την τιµή µιας παραµέτρου για την παρουσίαση µίας 

ροής δεδοµένων. 

• REDIRECT: Ο εξυπηρετητής ενηµερώνει τους παραλήπτες ότι πρέπει να 

συνδεθούν µε ένα εξυπηρετητή σε µία άλλη τοποθεσία. 

• RECORD: Ο παραλήπτης ξεκινάει να αποθηκεύει ένα κοµµάτι των πολυµεσικών 

δεδοµένων σύµφωνα µε την περιγραφή παρουσίασης. 

 

  Στο ακόλουθο σχήµα φαίνονται οι παραπάνω µέθοδοι στην επικοινωνία πελάτη 

εξυπηρετητή. Όπως φαίνεται στο σχήµα 8 µερικές µέθοδοι µπορούν να σταλούν είτε από τον 

εξυπηρετητή στον πελάτη είτε από τον πελάτη στον εξυπηρετητή ενώ άλλες είναι 

µονόδροµες. 

  

 
 

Σχήµα 8. Σύνδεση µε RTSP πρωτόκολλα I 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3.1 Ανακεφαλαίωση - Συµπεράσµατα 
 
  Στην συγκεκριµένη εργασία έγινε ανάλυση των τεσσάρων πιο σηµαντικών πρωτοκόλλων 

µεταφορά πολυµέσων στο διαδίκτυο. Περιληπτικά τα βασικά στοιχεία των τεσσάρων  

πρωτοκόλλων είναι: 

  To RSVP πρωτόκολλο συνεργάζεται µε τα κατώτερα επίπεδα τα οποία έχουν απευθείας 

έλεγχο στους πόρους του δικτύου. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση πόρων στους 

δροµολογητές που βρίσκονται στην διαδροµή της µεταφορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου. 

Το πρωτόκολλο RSVP δεν µεταφέρει δεδοµένα 

 Το RTP είναι πρωτόκολλο µεταφοράς για δεδοµένα πραγµατικού χρόνου. Παρέχει τα 

απαραίτητα µέσα όπως timestamp, sequence number κ.α. για να χειριστεί τα θέµατα χρόνου 

στην µεταφορά των δεδοµένων. Το RTP βασίζεται στο πρωτόκολλο RSVP για την 

εξασφάλιση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας. 

  Το RTSP είναι πρωτόκολλο ελέγχου το οποίο αρχικοποιεί και κατευθύνει την παραλαβή 

των  ροών των πολυµεσικών δεδοµένων από τους εξυπηρετητές πολυµέσων. Ρόλος του 

πρωτοκόλλου RTSP είναι ο τηλεχειρισµός της µεταφοράς των δεδοµένων. Η µεταφορά των 

δεδοµένων γίνεται από άλλο πρωτόκολλο κυρίως από το RTP. 

  Γίνεται φανερό ότι για την µεταφορά των πολυµέσων στα δίκτυα επιλέχθηκαν 

πρωτόκολλα που να διατηρούν την συµβατότητα µε τα υπάρχον πρωτόκολλα και 

τεχνολογίες. ∆ηλαδή τα πρωτόκολλα πολυµέσων µπορούν στην υπάρχουσα δοµή του 

δικτύου να µεταφέρουν πολυµεσικά δεδοµένα µε την απαιτούµενη ποιότητα 

υπηρεσίας. 
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