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ANOTACE 

 

Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále 

řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro 

vysílání IPTV. Byl vytvořen model  pro simulaci chování sítě při zatížení velkým počtem 

přijímačů. Aplikace byla vytvořena v prostředí Java a využívá doporučení RFC3550. Dále 

jsou rozebrány procesy během komunikace, inicializace, odhlášení, struktury paketů jak 

datových, tak signalizačních. Systém je navržen tak, že dokáže multicastovou síť simulovat a 

získávat předpokládané parametry provozu, nebo může pracovat v reálném provozu například 

jako monitor třetí strany. V obou režimech bylo provedeno měření modelových situací. 

Výsledky měření byly poté porovnány. Princip  a ovládání systému bylo podrobně popsáno. 

Výstupy měření jsou graficky zpracovány a obsaženy v práci. 

  

Klíčová slova: multicast, IPTV, ASM, SSM, protokol, RTP, RTCP, simulace, Java, vysílání 

 

ABSTRACT 

 

 Thesis deals with multicast broadcasts, discusses the type of ASM and SSM. Also 

deals with the principle of RTP / RTCP protocol for large multicast groups, for example, 

broadcasting IPTV. It was created a model for simulating the behavior of the network load in 

a large number of receivers. The application was developed in Java and uses the 

recommendations of RFC3550. There are also analysed processes of communication, 

initialization, log out, the structure of the data packets and signaling packets. The system is 

designed that can simulate multicast network and obtain the estimated parameters of the 

operation, or can operate in real traffic, for example, as a third-party monitor. In both modes, 

the measurement was carried out model situations. The results of the measurements were then 

compared. Principle and system control was described in detail. Output measurements are 

graphically processed and included in the work. 

 

Keywords: multicast, IPTV, ASM, SSM, protocol, RTP, RTCP, simulation, Java,               

transmission 
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     ÚVOD 

Rozvoj sítě Inernet a její ohromné rozšíření do domácností na celém světě  se objevila 

poptávka po službách, které dříve nepřipadaly v úvahu. Zejména multimediální služby jako 

například IPTV, videokonference apod. jsou nyní na vzestupu. Pro tato časově poměrně 

citlivá data se stal RTP/RTCP protokol v podstatě jediným řešením. Dvojice standardů je 

detailně popsána v RFC 3550 [4], jejich potenciál ale ještě zdaleka nebyl využit naplno. RTP 

protokol umožňuje distribuci časově citlivých dat (např. audio, video). 

 Dále stejným způsobem mohou být přenášena další doprovodná data jako titulky nebo 

autentifikační klíče. RTCP protokol zajišťuje přenos signalizace. Tato signalizace může být 

směrem od vysílače k příjimači, ale i naopak. Právě směr signalizace od příjímače skýtá 

široké možnosti využití – od možnosti interaktivního hlasování, informace o lokalitě, přes 

online nakupování, až ke službám umožňujícím monitorování kvality služby a další.  

Tématem této práce práce bude právě implementace RTP/RTCP protokolu do jednoduché 

aplikace monitorující kvalitu služby na straně přijímačů. Snahou bude navrhnout moderní 

nástroj, který poskytne informace využitelné poskytovatelem služby. Aplikace bude vyvinuta 

v prostředí Java a bude simulovat pomocí knihovny JSimlib4 chování multicastové skupiny. 

V případě úspěšného testování bude aplikace nasazena také v reálném provozu a bude měřit 

parametry určující kvalitu služby. Výsledky obou měření budou porovnány a bude 

zhodnocena jeho úspěšnost. 

V případě dobré shody výsledků bude systém připraven k použití v režimu simulace pro 

předpovídání možných problémů při nasazení multicastového vysílání a v režimu reálného 

provozu jako monitor vysílání třetí strany, například pro správce dané sítě.   
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1 MULTICASTOVÉ VYSÍLÁNÍ 

Přenos multimediálních dat pomocí RTP protokolu je možné pouze tehdy, pokud máme 

k dispozici dostatečně výkonnou komunikační síť. Klademe tedy vysoké požadavky na 

parametry sítě jako jsou přenosová rychlost, zpoždění a QoS. Vysoké nároky jsou také 

hlavním rozdílem mezi přenosem dat v reálném čase a přenosem statických dat.  

Protokoly pro přenos statických dat, které jsou dnes běžně užívány, nevyhovují 

požadavkům na přenos multimediálních dat. Běžně užívané protokoly pro spolehlivý přenos 

dat v sítích s malou šířkou pásma, jako jsou např. HTTP a FTP, jsou založeny na architektuře 

TCP/IP. Spolehlivost služby znamená, že pokud je paket po cestě ztracen nebo znehodnocen, 

je vyslán znovu.  

Opakování přenosu ztracených nebo poškozených dat je však pro přenos dat v reálném 

čase nevýhodný. RTP protokol umožňuje přenos dat v reálném čase od zdroje k cíli a je 

nezávislý na typu sítě a přenosovém protokolu. Z výše popsaných důvodů ale pracuje 

nejčastěji nad UDP, což je nespolehlivý protokol, který nezaručuje, že se každý  paket dostane 

k cíli a také nezajišťuje správné pořadí doručených paketů. Správnost pořadí si již musí 

zajistit samotná aplikace. 

Vysílání RTP je možné jak prostřednictvím unicastového spojení, tak prostřednictvím 

multicastového. Při větším množství uživatelů (přijímačů) je však unicast značně neefektivní 

a velmi brzy dojde k nedostatku kapacity přenosového kanálu. Proto se pro větší počty 

přijímačů využívá zejména technologie multicast. 

Model komunikace pomocí technologie multicast zajišťuje lepší podmínky v těchto 

případech [9]: 

 

- pokud máme více vysílačů a více přijímačů, tzv. „mnoho k mnoho“, tento typ 

komunikace označujeme zkratkou ASM (Any Source Multicast) 

- pokud máme jeden zdroj dat a více přijímačů, tzv „jeden k mnoha“, tento typ 

označujeme jako SSM (Specific Source Multicast)  

Pro lepší pochopení multicastového vysílání je uveden rozdíl mezi unicast a multicast 

vysíláním na Obr. 1.1. 
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Obr. 1.1 Rozdíl mezi unicast a multicast vysíláním 

 Tento model komunikace můžeme popsat jako zvláštní případ všesměrového vysílání. 

Kdy jsou datové pakety a jejich kopie zasílány jen přesně definované skupině uživatelů, což 

znamená jen těm, kteří projevili o vysílání zájem, v případě rádia, nebo si za službu zaplatili, 

například pro vysílání IPTV. Se směrováním vysílání pouze ke členům multicastové skupiny 

je spojena řada problémů. Jedním z nich je potřeba zajistit, aby se vysílání neposílalo členům 

skupiny, kteří o něj nemají zájem, dalším problémem je například dynamické přihlašování a 

odhlašování členů skupiny [9].   

V budoucnosti pravděpodobně o mnoho naroste počet a možnosti služeb využívajících 

multicastového spojení. Počet uživatelů sítě internet, kteří disponují širokopásmovou 

přípojkou, totiž velmi rychle narůstá, a proto je možné provozovat stále náročnější služby. 

Současné využití této technologie je však poněkud diskutabilní. V dostupných zdrojích se sice 

dozvíme, že se jedná o známou a využívanou věc, reálný pohled do sítě internet však ukáže, 

že na multicast téměř nikde nenarazíme, kromě akademických a experimentálních laboratoří a 

některých dalších vyjímečných případů. Je to způsobeno hlavně tím, že jde o poměrně novou 

možnost a poptávka po těchto službách je zatím nízká. 

Velká část struktury sítě internet na celosvětovém trhu je rozdělena mezi vlastníky 

malých lokáních sítí, kteří jsou mezi sebou propojeni. Velcí operátoři mají z tohoto hlediska 

náskok, protože současně poskytují službu IPTV a také vlastní infrastrukturu sítě. Mohou si 

tedy přizpůsobit a optimalizovat směrování v sítí podle sebe. Na našem trhu se jedná o 

spoečnost O2 Telefonica, v zahraničí například Deutsche Telecom.        
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1.1 Distribuční strom 

Pro zajištění doručitelnosti dat všem přijímačům je zapotřebí, aby směrovací prvky v síti 

byly uspořádány do tzv. distribučního stromu. Těchto struktur je více typů, obvykle jsou 

rozlišeny do dvou skupin [9]: 

 

- Zdrojový distribuční strom – tvoří jej všechny možné cesty od zdroje 

k příjemcům. Je-li zdrojů více, musí mít každy z nich vlastní distribuční strom. 

Každý strom vychází ze svého zdroje dat. 

- Sdílený distribuční strom – nezáleží na počtu zdrojů ve skupině, vždy existuje 

pouze jeden. Kořen stromu je zvolen (nemusí to být zdroj) a vždy data proudí 

nejdříve od zdroje ke kořeni a až poté dále k přijímačům. 

1.2 ASM Multicast 

Any-Source Multicast (ASM) je prvním a starším typem této technologie. Jeho hlavní 

myšlenkou je možnost velké variability. Každý přihlášený člen muticastové skupiny může být 

jak přijímačem, tak vysílačem dat. Tato možnost však vede ke značným problémům zejména 

při směrování a ve směrovacích tabulkách. 

Je úkolem sítě, aby byla schopna rozpoznat, kdo je zdroj. Síť, také na základě přihlášení 

účastníka do skupiny a jeho zájmu o vysílání, musí být schopna vyhledat všechny 

potencionálně vhodné zdroje a vysílání ze všech těchto zdrojů předat k novému přijímači.  

Princip ASM multicastu je vhodný pro použití zejména v aplikacích jako jsou on-line 

hry, konference (audio i video) nebo sdílené elektronické tabule. V praxi se však jedná o 

velmi složitě realizovatelný systém, a proto na něj na současném internetu téměř nenarazíme.  
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Obr. 1.2 ASM Multicast (mnoho k mnoho) 

1.3 SSM Multicast 

Specific-Source Multicast (SSM) je odvozen od ASM varianty, přináší mnohé vylepšení 

a optimalizace, ale také některá omezení. Je to způsob, který se dobře hodí v situacích, kdy 

máme jednoznačně určený zdroj dat (např. rádiové vysílání, IPTV vysílání). Další případné 

zdoje ve skupině, které vysílají na stejné multicastové adrese, nejsou přijímači akceptovány. 

Nevýhodou SSM mechanismu je ztráta možnosti signalizace ve směru od přijímače ke 

zdroji, případně mezi přijímači (pozn. Zde lze pak těžko rozeznat, co je myšleno slovem zdroj 

a slovem přijímač podle směru vysílání. Označení je odvozeno od systému ASM a pro 

přehlednost textu jej tedy zachováme). Ztráta této možnosti je řešena na straně přijímače 

jednoduchým způsobem. Příjemce dat poskytne dva typy adres, jednak multicastovou adresu 

(adresa skupiny, ze které si přeje přijímat vysílání) a dále pak unicastovou adresu (vybraného 

zdroje z multicastové skupiny). Unicastovou adresu lze určit například výběrem programu 

v menu IPTV, nebo internetového rádia na stránkách poskytovatele. SSM mechanismus 

výrazně zjednodušuje směrování v síti, jeho jednoduchost umožňuje mnohem méně 

nákladnou a náročnou realizaci. 

SSM mechanismus má nejlepší předpoklady prosadit se v komerční sféře dnešního 

internetu. Systém pro monitorování kvality vysílání, kterým se práce bude dále zabývat, bude 

tedy založen právě na SSM multicastu.  
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Obr. 1.3 SSM Multicast (jeden k mnoho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

2 RTP PROTOKOL 

Real-time Transport Protocol (RTP) je přenosový protokol zajišťující podporu pro 

koncové multimediální přenosy v reálném čase. Je to protokol, který je nezávislý na 

přenosovém protokolu a také na typu sítě. Nejčastěji je však užíván nad UDP. Začlenění RTP 

protokolu je názorně možné vidět na Obr. 2.1.  

 

Multimédia

Např. H.323, SIP, MPEG-2 video

RTP RTCP

UDP

IP

 

 

Obr. 2.1 Umístění protokolu RTP v komunikačním procesu 

 

RTP je možné využít jak pro unicastové, tak pro multicastové spoje. Ovšem, jak už bylo 

řečeno v předchozích kapitolách, pro vysílání multimediálních dat (např. videokonference, 

vysílání internetového rádia, IPTV) je mnohem výhodnější použít multicastové vysílání. 

2.1 Služby RTP 

Protokol RTP umožňuje ještě před zahájením vysílání identifikovat typ přenášených dat, 

dále umožňuje synchronizovat datové toky z různých zdrojů a také je možné pomocí RTP 

určit pořadí paketů, v jakém budou zasílány. 

Dále RTP žádným způsobem negarantuje, že datové pakety dorazí v pořadí, v jakém 

byly vyslány. Dokonce není ani zaručeno, že dorazí všechny. Je na příjemci (např. 

multimediální aplikaci), aby si pomocí záhlaví, které je v paketu RTP připojováno 
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k multimediálnímu obsahu, rekonstruoval pořadí přijatých paketů a dále, aby rozpoznal 

chybějící nebo poškozené pakety. 

Záhlaví RTP paketu obsahuje například pořadové číslo paketu (sequence number) 

umožňující detekci ztráty, duplicity nebo rekonstrukci pořadí, dále obsahuje informaci a typu 

přenášených multimediálních dat (payload identification), jinak také informaci o formátu 

souboru, který tvoří obsah paketu (např. JPEG, H.323, SIP, MPEG atd.). Podrobněji bude 

struktura RTP paketu popsána v kapitole 2.2. 

RTP umožňuje také změnu kódování obsahu, pokud je nutné se přizpůsobit rozdílné 

šířce pásma sítě. Dále pakety RTP obsahují označení začátku a konce rámce (frame 

indication), označení zdroje vysílání (source identification) a také synchronizaci pro detekci 

kolísání zpoždění datového toku, umožňuje kompenzaci tohoto kolísání například v případě, 

že jeden tok RTP obsahuje audio data a druhý video data (intramedia synchronization). 

Formát RTP je jednoduchý a dostatečně obecný pro všechny druhy aplikací 

provozovaných v reálném čase.  

RTP neposkytuje žádnou garanci včasného doručení vyslaných dat ani další garance pro 

zajištění potřebné kvality služeb (QoS). K zabezpečení těchto mechanismů slouží kontrolní 

protokol RTCP [2]. Tento přidružený řídící protokol bude důkladně rozebrán v kapitole 3.  

 

Pozn. V literatuře [9], [2] se můžeme často setkat s označením RTP/RTCP, což 

zdůrazňuje blízkost obou protokolů a jsou také často popisovány dohromady. 

 

Pro předvedení univerzálnosti RTP protokolu jsou dále uvedeny některé formáty kodeků 

používaných pro multimediální obsah RTP paketů: 

- G.721 audio 

- G.722 audio 

- G.728 audio 

- GSM audio 

- H.261 

- H.263 video 

- H.264 video 

- H.323 audio 

- JPEG video 

- MPEG audio 

- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 video 
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- SIP audio 

- WM9 (VC-1) video 

2.2 Architektura RTP 

RTP spoj se vytváří pomocí asociace aplikací používajících RTP. Spoj je jednoznačně 

určen síťovou adresou a dvojicí portů. Jeden port je určen pro přenos datových RTP paketů a 

druhý je určen pro RTCP řízení. Protože RTP pracuje nejčastěji nad UDP, používají se porty 

5004, 5005, 6970. RTCP používá vždy UDP port o jedna vyšší než v případě RTP paketů 

[11]. 

Pro každý typ přenášených dat je určen jiný spoj. Z toho důvodu je například při 

videokonferenci, ve které se přenáší audio i video data, použito jednoho spoje pro zvuk a 

druhého pro video. Účastníkovi tento princip umožňuje zvolit si typ dat, který chce přijímat. 

Například účastník v místě s omezenou šířkou pásma si při videokonferenci může zvolit 

pouze audio data.  

Účastníkem se rozumí jeden stroj, hostitel nebo uživatel, který se v danou chvíli účastní 

spojení. Účast ve spojení může znamenat, buď pasivní příjem dat (např. IPTV-uživatel), 

aktivní vysílání (IPTV-zdroj), nebo také obojí, jak příjem tak vysílání dat (např. 

videokonference).  

2.2.1 Struktura záhlaví RTP paketu 

Na Obr. 2.2 je vidět symbolická struktura záhlaví datového paketu RTP [4]. 

 

0                   1                   2                   3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|V=2|P|X|  CC   |M|     PT      |       sequence number         | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|                           timestamp                           | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|           synchronization source (SSRC) identifier            | 

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

|            contributing source (CSRC) identifiers             | 

|                             ....                              | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Obr. 2.2 Struktura záhlaví RTP paketu 
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Vysvětlení formátu záhlaví RTP paketu: 

 

- Verze-version (V), 2 bity, pole určuje verzi protokolu RTP, v současné 

době se používá verze 2 

- Doplnění-padding (P), 1 bit, pokud je bit nastaven, značí to přidání 

jednoho nebo více přídavných bytů, které nejsou součástí datového (nebo 

také užitečného) obsahu. Poslední byte doplnění obsahuje informaci o 

počtu doplněných bytů (kolik bytů má přijímač ignorovat), počet je včetně 

tohoto posledního bytu. Doplnění se používá v případě využití některých 

šifrovacích algoritmů, nebo také pro přenos některých RTP paketů 

v datových jednotkách nižších vrstev ISO/OSI modelu.  

- Rozšíření-extension (X), 1 bit, pokud je bit nastaven, tak za pevným 

záhlavím následuje ještě jedno rozšíření záhlaví. Princip rozšíření 

umožňuje přenos rozšiřujících informací v záhlaví RTP paketů. 

- Počet CSRC-CSRC count (CC), 4 bity, pole obsahuje počet CSRC 

identifikátorů, které se nachází za pevným záhlavím. Pokud je tento počet 

roven nule, je zdrojem synchronizace zdroj užitečného obsahu. 

- Záložka-marker (M), 1 bit, záložkový bit je určen konkrétním profilem 

média 

- Formát užitečného obsahu-payload type (PT), 7 bitů, pole určující typ 

datového obsahu, jedná se o index z tabulky profilu média. Předurčuje 

reakci aplikace na užitečný obsah. Zdroj RTP paketů může během vysílání 

tento formát změnit. Příjemce musí ignorovat pakety obsahující formát, 

kterému nerozumí. 

- Pořadové číslo-sequence number, 16 bitů, číslo jednoznačně určující 

pořadí paketu ve vysílání. Po odeslání každého nového paketu je 

inkrementováno. Inicializační číslo by mělo být voleno náhodně pro 

ztížení útoku na základě známého kontextu. Je využíváno na straně 

příjemce pro rekonstrukci správného pořadí paketů a detekci ztráty paketů.  

- Časové razítko-timestamp, 32 bitů, hlavní funkce je označení časového 

okamžiku odebrání vzorku prvního bytu užitečného obsahu paketu. Více v 

[4], [2]. 
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- SSRC, 32bitů, pole, které identifikuje zdroj synchronizace, v případě, že je 

počet CSRC nulový, je zdrojem synchronizace zdroj užitečného obsahu, 

v případě, že je počet CSRC nenulový, SSRC určuje mixér. 

- CSRC seznam-CSRC list, 0-15 položek, každá po 32 bitech, určuje počet 

zdrojů přispívajících do užitečného obsahu, jejich počet určuje CC (viz 

výše). Maximální počet přispívajících zdrojů je 15, pokud je jich více, je 

identifikováno pouze 15. Užitečný obsah je dán sloučením těchto zdrojů. 

CSRC identifikátory jsou vkládány mixéry, mixéry jsou určeny SSRC 

identifikátory. 

2.2.2 Komprese a zabezpečení RTP 

RTP dokáže využít také bezpečnou variantu, tak zvané SRTP (Secure Real-time 

Transport Protocol), specifikace zabezpečení lze najít v [3]. 

Komprese videa je také úspěšně využitelná RTP protokolem. Komprese je možná jak 

v datové části (např. [7] popisuje formát RTP při použití komprimovaného JPEG videa), tak 

v části záhlaví ([5] řeší kompresi záhlaví IP/UDP/RTP paketů pro pomalé spoje). 

Komprimovaný RTP, neboli CRTP (Compressed Real-time Transport Protocol) velmi 

dobře funguje v sítích využívajících rychlých a spolehlivých dvoubodových spojů. V sítích, 

které takto spolehlivými a rychlými spoji nedisponují, naopak se u nich objevují dlouhé 

zpoždění, ztráty paketů či doručení mimo pořadí, je tento komprimovaný protokol 

problematický, a to zejména v aplikacích IP telefonování. Pro tyto případy byl vyvinut 

vylepšný komprimovaný RTP, uváděný také jako ECRTP (Enhanced Compressed Real-time 

Protocol) specifikovaný v [6].    

2.2.3 Aplikace RTP  

Aplikace, které využívají RTP protokol se dají rozdělit na dva základní typy.  

Prvním typem jsou aplikace, které potřebují data přijímat. Takový typ aplikací 

označujeme jako RTP klienty. Klienti jsou podmíněni existencí alespoň jednoho zdroje 

vysílání, ze kterého mohou přijímat. 

Druhým typem aplikace, jsou takové, které potřebují data vysílat. Označujeme je jako 

RTP servery. Servery obvykle vysílají pomocí multicastu datový tok do sítě a nezávisí na 

existenci klientů (posluchačů, účastníků, uživatelů). 
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V dnešní době se nejčastěji setkáme s aplikacemi, které kombinují oba předchozí typy a 

dokáží ve stejném čase data přijímat a odesílat zpět do sítě. Jako příklad mohou být uvedeny 

videokonferenční aplikace [11]. 
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3 RTCP PROTOKOL      

RTCP protokol (Real-time transfer control protocol) slouží pro přenos signalizace a 

řízení souběžně s vysílanými multimediálními daty. Pracuje téměř vždy nad protokolem UDP, 

ale je možné ho použít i nad jiným protokolem transportní vrstvy. 

Obecně se dá říci, že protokol RTCP používá periodické vysílání paketů jak ve směru od 

zdroje k příjemci, tak opačně, od příjemce ke zdroji. Nebo také v případě ASM multicastu 

periodické vysílání paketů od každého příjemce, ke všem ostatním účastníkům dané RTP 

relace. Toto periodické vysílání probíhá za účelem například řízení výkonnosti, monitorování 

doručení dat, diagnostické účely a mnoho dalších. 

RTCP poskytuje zpětný kanál pro komunikaci mezi účastníky relace (zdroji i příjemci) a 

poskytuje informace, na jejichž základě může přijímací strana například detekovat ztrátu 

paketů nebo provést kompenzaci kolísání zpoždění v síti. Naopak vysílací strana může na 

základě informací v RTCP paketech například měnit multimediální tok tak, aby rychlost 

přenosu vyhovovala danému příjemci, nebo také umožňuje kontrolovat případné zahlcení sítě. 

V neposlední řadě také existuje možnost využít RTCP kanálu pro přenos uživatelských 

dat, jako je třeba hlasování, odpověď na soutěžní otázku a mnoho dalších. Aby taková 

možnost byla k dispozici je potřeba, aby RTCP protokol umožnil i autentizaci a přihlášení a 

odhlášení příjemce z relace. 

RTCP zpravidla používa UDP port o jedna vyšší než protokol RTP. Jak již bylo 

naznačeno v kapitole 1.3, SSM typ multicastového vysílání je podstatně méně náročný na 

směrování a mnohem více se blíží současným vývojovým tendencím skupinového vysílání na 

Internetu. U tohoto typu multicastu však nastává problém právě při přenosu signalizace. 

RTCP totiž vyžaduje přenos paketů od každého účastníka ke všem ostatním. SSM ale 

zajišťuje pouze přenos ve směru od zdroje dat k příjemcům. Jak tedy přizpůsobit chování sítě 

pro požadavky přenosu signalizace? 

Jako nejjednodušší cesta se ukázala být možnost využít pro signalizaci ve směru od 

příjemce ke zdroji zvláštní unicastový kanál. Data a signalizace jsou tedy vysílána od zdroje 

k příjemcům po multicastu („jeden k mnoha“) a signalizace ve směru od příjemců ke zdroji je 

vysílána po unicastovém spoji („jeden k jednomu“). Zdroj poté přeposílá signalizační pakety 

k ostatním příjemcům a vzniká tak komunikace mezi všemi účastníky („mnoho k mnoha“) 

[9]. Názorně je tento způsob uveden na Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Posílání signalizace RTCP v síti používající SSM multicast 

 

V dalších kapitolách bude uveden podrobnější popis funkcí a architektury RTCP, dále 

pak možnosti zajištění unicastového kanálu a jejich porovnání. 

3.1 Funkce RTCP 

RTCP je založen na periodickém vysílání kontrolních a signalizačních paketů ke všem 

účastníkům dané skupiny. RTCP používá stejný distribuční mechanismus jako RTP. 

Transportní protokol tedy musí zajistit multiplexování dat a kontrolních paketů. UDP to 

například řeší tak, že pro přenos dat a pro kontrolní pakety se používá oddělených portů. 

RTCP dále zajišťuje 4 základní funkce [4]. 

 

1. Primární funkce protokolu je zajištění zpětné vazby ohledně kvality distribuce 

multimediálních dat. Experimenty s IP multicastovým přenosem ukázaly, že 

kromě jiného, je tato zpětná vazba důležitá pro získání informací do uživatelů 

pro diagnostiku chyb v samotném přenosu. Zasílání těchto informací ke všem 

účastníkům dovoluje zjistit zda případné problémy při distribuci dat jsou 

lokálního nebo globálního charakteru. Zpětná vazba je zajištěna pomocí paketů 

SR (Sender Report) a RR (Receiver Report), které budou popsány dále. 
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2. RTCP dále nese stálý a jedinečný identifikátor každého účastníka, tzv. 

kanonické jméno (CNAME). Identifikátor může dobře sloužit v případě, že 

během vysílání je ztraceno spojení s uživatelem (například nečekaná chyba 

aplikace, restart apod.). Přijímače mohou CNAME využít také pro přiřazení 

více datových toků, které jsou nějakým způsobem spojené, například 

k synchronizaci audio a video dat. 

 

3. První dvě funkce říkají, že všichni účastníci vysílají RTCP pakety. Proto je 

nutné, aby doba mezi posíláním jednotlivých paketů byla kontrolována pro 

případ vysokých počtů účastníků a nebyla tak síť zahlcena. I když tedy každý 

účastník posílá kontrolní pakety ostatním, zároveň může každý sledovat 

(přijímat pakety) pouze nezávislý počet ostatních účastníků, například pouze 

několik nejbližších sousedů v síti, nebo třeba všechny účastníky. Počet 

účastníků, který se sleduje, je pak použit pro výpočet doby mezi vysíláním 

jednotlivých kontrolních paketů, jak bude dále popsáno. 

 

4. Poslední funkce je volitelná a nemusí být využita. Poskytuje skrze RTCP 

možnost nést doplňkovou informaci. Protože RTCP poskytuje kanál ke všem 

příjemcům i vysílačům ve skupině, je možné jej využít například pro přenos 

interaktivního hlasování, odpovědím na soutěžní otázky a spousty dalších 

zajímavých možností. Není však zaručeno, že RTCP zajistí složitější 

požadavky aplikace, proto je možné, že pro podobné složité požadavky na 

komunikaci bude muset být použit kontrolní protokol vyšší vrstvy. 

3.2 Typy a architektura RTCP paketů 

Tato kapitola uvede konkrétní typy paketů a jejich strukturu. Dále se bude zabývat 

funkcí jednotlivých typů paketů a jejich architekturou. Bude zde také popsán proces přihlášení 

a odhlášení účastníka.  

V první řadě budou uvedeny jednotlivé typy paketů, se kterými pak budeme dále 

pracovat. 

 

SR (Sender Report) pakety – slouží pro vysílání a příjem statistik přenosů od 

účastníků, kteří zároveň aktivně vysílají. 
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RR (Receiver Report) pakety – slouží pro příjem statistik od účastníků, kteří aktivně 

nevysílají. 

 

SDES (Source DEStination) pakety – slouží pro přenos informací popisujících zdroj 

vysílání a to včetně CNAME. 

 

BYE pakety – indikují odhlášení účastníka z vysílání, konec účasti ve skupině. 

 

APP pakety – specifické informace nadřazené aplikace (například již zmiňované 

interaktivní hlasování). 

 

Každý RTCP paket začíná pevnou částí, která je podobná jako u RTP paketů, viz 

kapitola 2.2.1. Dále následuje část proměnlivé délky, která obsahuje další strukturované 

informace, záleží na konkrétním typu paketu. Každý paket musí být zakončen 32-bitovým 

hraničním polem [4]. 

RTCP se snaží zajišťovat následující požadavky, ze kterých vyplývají další pravidla pro 

přenos kontrolních paketů: 

 

- statistiky přenosu (SR a RR) by měli být posílány tak často, jak jen je to 

možné, aby byl monitorovaný stav co nejvíce aktuální 

- nový účastník by měl obdržet CNAME zdroje co nejdříve, aby byl 

schopen spravně identifikovat zdroj, popřípadě více zdrojů a správně 

synchronizovat data 

- je zapotřebí omezit počet typů paketů, které mohou být na začátku 

kontrolního spojeného paketu, je to z důvodu zvýšení počtu konstantních 

bitů v prvním slově pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného rozpoznání 

RTCP paketů od špatně adresovaných RTP paketů nebo paketů jiných 

protokolů 

 

Z těchto požadavků vyplývá, že RTCP pakety jsou vždy posílány ve spojeném paketu, 

který obsahuje alespoň 2 typy z výše uvedených. Každý spojený paket musí obsahovat na 

začátku SR nebo RR paket (splnění prvního a třetího požadavku) a dále musí obsahovat 

SDES paket (splnění druhého požadavku). Každý jednotlivý paket ve spojeném paketu pak už 
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může být zpracován nezávisle a bez požadavků na dodržení pořadí nebo kombinaci paketů ve 

spojeném paketu.  

Spojené pakety se odesílají ve formátu, který je možné vidět na Obr. 3.2. Níže bude také 

uveden popis jednotlivých částí [4]. 

 

 

v případě šifrování: náhodné 32-bitové číslo 

| 

|[--------- paket ---------][---------- paket -----------][--paket-] 

| 

|                receiver            chunk        chunk 

V                reports           item  item   item  item 

-------------------------------------------------------------------- 

R[SR #sendinfo #síť1 #síť2 ][SDES #CNAME PHONE #CNAME LOC][BYE##why] 

-------------------------------------------------------------------- 

|                                                                  | 

|<-----------------------  spojený paket ------------------------->| 

|<--------------------------  UDP paket -------------------------->| 

 

Obr. 3.2 Struktura spojeného RTCP paketu 

3.2.1 Pravidla pro zasílání RTCP paketů 

V kapitole 3.2 bylo řečeno, že složené RTCP pakety a v nich obsažené RR či SR pakety 

by měly být posílány co nejčastěji, aby informace o kvalitě příjmu byly co nejvíce aktuální. 

Při velkém počtu účastníků by se však mohlo stát, že se zahltí šířka pásma vyhrazená pro 

multimediální vysílání. 

Z tohoto důvodu byly stanoveny pravidla pro úpravu periody, ve které se složené RTCP 

pakety vysílají. Rovnice 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 přesně stanovují periodu vysílání jak pro RR 

pakety, tak pro SR pakety [4]. 

 

RTCP

RR
R W%75

P

⋅

⋅
=

n
T      [s].                                                                                                      (3.1) 

 

RTCP

SR
S W%25

P

⋅

⋅
=

n
T        [s].                                                                                                     (3.2) 
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W%5WRTCP ⋅=        [bit . s-1].                                                                                              (3.3) 

 

V první řadě je potřeba uvedené rovnice vysvětlit. TR představuje periodu odesílání RR 

paketů, TS periodu odesílání SR paketů. PR udává délku zprávy RR v bitech a PS zase délku 

zprávy SR v bitech. W představuje celkovou šířku pásma, která je pro službu vyhrazena a 

WRTCP udává šířku pásma vyhrazenou pouze pro RTCP protokol. Symbol nR označuje počet 

příjímačů. 

Během vysílání zůstává W a WRTCP konstantní, také délka zpráv RR je stálá. Je tedy 

patrné, že periodu vysílání ovlivňuje především počet příjímačů. Při opravdu velkém počtu 

přijímačů se může stát, že perioda vysílání naroste na takovou hodnotu, že informace 

obsažené ve složeném paketu již nebude relevantní. Například pokud se bude jednat o již 

zmiňované interaktivní divákovo hlasování a perioda vysílání bude řádově v desítkách minut, 

nemá toto hlasování v podstatě žádný smysl. Popsaný problém bude výzvou pro nové 

technologie přenosu, protože z rovnic 3.1 a 3.2 je vidět, že pokud bude možné dostatečně 

navýšit šířku pásma nemůže periodu vysílání o mnoho zvětšit ani relativně velmi vysoký 

počet přijímačů. 

Naopak může nastat případ, kdy budou zprávy přijímače vysílány příliš často. Aby takto 

nedocházelo k zbytečnému přenášení v podstatě identických dat, byla zavedena minimální 

hranice vysílací periody a to na hodnotu 5s [4]. Všechny hodnoty nižší než uvedená spodní 

hranice jsou automaticky upravovány právě na délku periody 5s, viz rovnice 3.4. 

 

),s5max( X
'
X TT =        [s].                                                                                                      (3.4) 

3.2.2 Přihlášení účastníka do skupiny 

Každý účastník, který se chce přihlásit k vysílání, potřebuje znát adresu vysílače. Po 

připojení k vysílání nastaví vysílací periodu TR na minimální hodnotu podle rovnice 3.4 a 

čeká na data od vysílače. Do té doby nemá žádné informace o ostatních přijímačích a chová 

se, jako by byl v celé skupině jediný. Hodnotu nR má nastavenou na 1. Jakmile přijme RTP 

data ze strany vysílače, zároveň přijíma RTCP složený paket obsahující SR zprávu. Podle 

informací obsažených v SR nastaví hodnotu vysílací periody na aktuální hodnotu a upraví 

také údaj o počtu přihlášených aktivních přijímačích. Dále přidá své SSRC (viz kapitola 

2.2.1) do tabulky přijímačů. 
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3.2.3 Příjem a vysílání RTCP BYE paketu, odhlášení bez BYE paketu 

Při přijetí RTCP BYE paketu nejdříve probíhá kontrola, jestli SSRC obsažené v paketu 

je obsaženo také v tabulce přijímačů. Pokud ano, je tato položka z tabulky odstraněna a dále 

je aktualizován počet přijímačů.  

Pro zefektivnění příjmu BYE paketu by měla být perioda vysílání přepočítána hned po 

výše uvedeném zpracování BYE paketu. V tomto případě se tedy dále aktualizuje perioda pro 

vysílání a další RTCP paket je vyslán dříve. 

Pokud se účastník rozhodne opustit skupinu, ve které se nachází velké množství 

příjímačů, měl by se držet následujícího postupu. Nejdříve upraví počet přijímačů u sebe na 

hodnotu 1, vynuluje naposledy přepočítanou hodnotu vysílací periody a znovu přepočítá 

s aktuálním počtem přijímačů (v tuto chvíli se nR=1). Pravděpodobně nastane situace, že 

vysílací perioda bude nižší než stanovená minimální hranice. Proto se perioda upraví na 

hodnotu 5s, po této době se vyšle připravený BYE paket podle obecných pravidel pro posílání 

RTCP složených paketů. 

Pokud během doby, než se vyšle BYE paket, obdrží přijímač, který se chce odhlásit ze 

systému, jiný BYE paket od jiného účastníka, zvýší se počet přijímačů o jedna. Pokud obdrží 

jiná RTP data nebo RTCP pakety, nezvyšuje počet přijímačů nezávisle na tom, jestli SSRC 

v těchto paketech je nebo není obsaženo v tabulce přijímačů [4].  Pro lepší pochopení 

můžeme uvést, jak situace probíhá na Obr. 3.3. 

 

 

Obr. 3.3 Průběh odhlášení s odesláním BYE paketu 
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Účastník, který nechce čekat na vykonání výše popsaného algoritmu, může systém 

opustit, aniž by poslal BYE paket. V tomto případě se jeho nepřítomnost ve skupině zjistí 

jednoduše. Pokud totiž neaktivní účastník nepošle po uplynutí vysílací periody žádný RTCP 

paket, nemohou ani ostatní od něj přijmout, a proto upraví svou tabulku přijímačů a také 

periodu vysílání. Pokud není ani v přepočítané další periodě přijat žádný RTCP paket, je 

neaktivní účastník odhlášen ze systému. Časovač pro odhlášení tedy vyprší v době T 

definované rovnicí 3.5: 

 

'
RR TTT +=              [s].                                                                                                         (3.5) 

 

Pro velké počty účastníků bude mít TR a T 
‘
R velice podobnou hodnotu, a proto by se 

dala rovnice 3.5 upravit a zjednodušit na rovnici 3.6: 

 

R2 TT ⋅=                  [s].                                                                                                         (3.6) 

 

Můžeme tedy konstatovat, že odhlášení bez odeslání BYE paketu probíhá na základě 

vypršení dvojnásobku vysílací periody, kdy účastník neodešle žádný RTCP paket. 

Pokud dojde k případu, že ve skupině se nachází malý počet účastníků (méně než 50), je 

možné, aby účastník, který se chce odhlásit, odeslal BYE paket, buď okamžitě (bez vykonání 

výše uvedeného algoritmu) nebo alternativně stejným způsobem jako v případě velkého počtu 

účastníků. 

Ve zvláštním případě, že chce skupinu opustit účastník, který nikdy neposlal žádný 

RTCP paket, tento přijímač nesmí vyslat BYE paket (například v případě, kdy se účastník 

připojil a okamžitě se chce odpojit).     
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4 SLEDOVANÉ PARAMETRY PROVOZU 

Při monitorování systému multicastové skupiny je zapotřebí sledovat několik důležitých 

parametrů provozu. Tyto parametry slouží pro vyhodnocení stavu účastníků a nadřazený 

systém je může využít pro zajištění kvality služeb a analýzu stavu účastníků, a to jak vysílačů, 

tak příjemců vysílání. Informace o těchto parametrech jsou přenášeny sítí pomocí protokolu 

RTCP a jsou obsaženy v paketech RR a SR. 

Výsledný model zvládne zpracovat a zaznamenat sledované parametry ve vývojových 

grafech i v absolutních hodnotách, podle nich může nadřazený systém dynamicky upravit 

vysílání případně provoz v síti tak, aby byla zajištěna optimalizace přenosu. 

V následujících kapitolách budou tedy popsány nejdůležitějsí z těchto parametrů, a to 

jsou zejména ztrátovost paketů, kumulativní ztrátovost paketů, RTT, jitter a zpoždění od 

posledního vyslaného SR paketu. 

4.1 Poměr ztrátovosti paketů 

Ztráty paketů v síti mohou být způsobeny několika faktory, např. přetížením směrovačů, 

chybovostí spojů, či kompletním výpadkem spoje s následným hledáním nové cesty v síti. 

Citlivost aplikací na míru ztrátovosti paketů se liší, obecně však lze říci, že multimediální 

služby, ať už je to konferenční hovor, televizní vysílání nebo třeba video na požádání, jsou 

k tomuto parametru mnohem citlivější než jiné služby. 

U aplikacích založených na protokolu TCP dojde při ztrátě paketu k retransmisi 

(opakovanému vysílání). Jedná se tedy o spolehlivou službu, ztracená data nakonec vždy 

dorazí. Opakované vysílání má však  negativní vliv na propustnost daného TCP spojení a 

mohou tak připojení značně znehodnotit. Dochází totiž ke značnému zpoždění, což má 

samozřejmě devastující účinek na interaktivní služby (např. on-line hry, ssh,…). 

U hlasových, videokonferenčních, či dalších multimediálních služeb postavených na 

protokolu UDP a RTP k retransmisi nedochází. Vzhledem k povaze daných služeb by ani 

opakované vysílání nemělo smysl. Ztráty paketů, které jsou pouze občasné a ojedinělé dokáže 

zpravidla použitý kodek úspěšně zamaskovat a uživatel služby nic nerozpozná. Problém 

nastává v případě, že se v síti ztratí několik paketů za sebou, nebo když se zvýší celková míra 

ztrátovosti. V takovém případě uživatel již rozpozná problém a služba je znehodnocená. 

Pokud je rozložení ztrát paketů náhodné, tak například u služby VoIP (internetová telefonie) 

považujeme za horní hranici použitelnosti 1% ztrátovost paketů. 
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Poměr ztrátovosti paketů je definován jako počet ztracených paketů ku očekávanému 

celkovému počtu paketů (vztah 4.1) [4]. 

 

n

n
Z L
=             [-].                                                                                                        (4.1) 

 

Ve vztahu 4.1 Z vyjadřuje celkovou míru ztrátovosti, nL počet ztracených paketů a n 

celkový počet očekávaných paketů. 

Informace o ztrátovosti nese v aplikacích, které využívyji RTP/RTCP jak RR paket tak i 

SR paket a je pro ni vyhrazeno pole 8 bitů. V případě, že kvůli duplikovaným paketům 

vychází ztrátovost záporná, je toto pole nastaveno na nulu. Je důležité poznamenat, že 

přijímač není schopen rozpoznat jestli byly nějaké pakety ztraceny poté co přijme poslední 

paket. Nebude tudíž existovat ani žadný RR paket informující vysílač, že během posledního 

intervalu vysílání mez signalizací byly všechny pakety ztraceny. 

V případě ztráty reportujícího paketu (SR nebo RR) je toto detekováno na straně 

vysílače nebo přijímače pomocí sekvenčních čísel reportujících bloků. 

4.2 Kumulativní ztrátovost paketů 

Kumulativní ztrátovost je v protokolu RTP/RTCP definována jako celkový počet 

ztracených paketů od začátku vysílání. Tuto hodnotu můžeme vyjádřit jako rozdíl mezi 

očekávaným celkovým počtem paketů a počtem paketů aktuálně přijatých (viz vztah 4.2) [4]. 

 

pLK nnnZ −==         [-],                                                                                             (4.2) 

 

kde ZK je kumulativní ztrátovost paketů, nL vyjadřuje počet ztracených paketů, n celkový 

očekávaný počet paketů a np počet aktuálně přijatých paketů. 

Počet aktuálně přijatých paketů zahrnuje i pakety zpožděné nebo duplikované. Z toho 

vyplývá, že zpožděné pakety se nepočítají jako ztracené a v případě duplicitního přijetí paketů 

může dojít k situaci, že kumulativní ztrátovost bude nabývat záporné hodnoty. Pro vyjádření 

kumulativní ztrátovosti paketů je vyhrazeno pole 24 bitů. 
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4.3 Zpoždění od posledního SR paketu 

Zpoždění od posledního přijatého SR paketu (dále jen DLSR) je definováno jako čas 

mezi přijetím posledního SR paketu z vysílače a odesláním odpovídajícího RR paketu 

v přijímači. Parametr můžeme vyjádřit pomocí vztahu 4.3, kde potřebné časy získáme 

z časových razítek jednotlivých reportujících paketů [4]. 

 

SRR TTD −=                [s],                                                                                            (4.3) 

 

kde DR je zpoždění DLSR, TR je čas odeslání RR paketu z přijímače a TS je čas přijetí 

posledního SR paketu v přijímači. 

Pro tento parametr je v reportujícím paketu vyhrazeno pole 32 bitů a je v tomto poli 

vyjádřeno v jednotkách 1/65536 s. Pokud doposud nebyl přijat žádný SR paket je hodnota 

DLSR nastavena na nulu. Parametr DLSR se používá dále pro výpočet RTT viz kapitola 4.4. 

4.4 RTT 

RTT (Round Trip Time) je velmi důležitý parametr, který sleduje zpoždění signálu, 

v našem případě dvojice reportujících bloků v uzavřené smyčce nebo okruhu. Zde se sleduje 

smyčka vysílač-přijímač-vysílač. 

RTT se vyjadřuje pomocí součtu rozdílů časů vysílání a přijetí jednotlivých 

reportujících bloků. Do zpoždění ve smyčce se nezapočítává parametr DLSR (viz kapitola 

4.3). Vyjádření RTT může být několika způsoby, dva nejjednodušší ukazují vztahy 4.4 a 4.5 

[4]. 

 

)()( 3412 TTTTR −+−=      [s],                                                                                     (4.4) 

 

kde R je celkové zpoždění v uzavřené smyčce, T1 čas odeslání SR paketu z vysílače, T2 čas 

přijetí SR paketu v přijímači, T3 čas odeslání RR paketu z přijímače a T4 čas přijetí RR paketu 

ve vysílači. 

Protože ale přenášení všech těchto časových údajů je neefektivní, lze s výhodou využít 

již dříve popsaný parametr DLSR. 

 

R14 )( DTTR −−=               [s],                                                                                    (4.5) 
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kde R je opět celkové zpoždění v uzavřené smyčce, T1 čas odeslání SR paketu z vysílače, T4 

čas přijetí RR paketu ve vysílači a DR je parametr DLSR.  

RTT lze využít například pro určení relativní vzdálenosti přijímačů od vysílače a 

zmapování multicastové skupiny. Je však třeba brát v úvahu různá zpoždění u různých typů 

spojů. Některé linky se totiž vyznačují asymetrickým zpožděním a při mapování je důležité 

vědět jaké spoje jsou použity v jakých místech multicastové skupiny. V opačném případě 

zmapováním skupiny můžeme dojít ke značně zkresleným výsledkům. 

4.5 Jitter  

Posledním ze sledovaných parametrů v reportujících blocích je tzv. jitter. Neexistuje 

jednoslovný překlad vystihující správně tuto hodnotu, proto bude dále používán tento termín 

z angličtiny. 

Jitter jako takový má několik různých významů, s tímto pojmem se můžeme setkat 

v elektronice v sekvenčních obvodech nebo také při popisu čtení audio CD disků. Zde ale 

bude sledován význam týkající se počítačových sítí. 

V počítačových sítích a to převážně v sítích založených na IP protokolu jitter znamená 

kolísání velikosti zpoždění při průchodu paketu sítí. Toto zpoždění vzniká zejména jako 

důsledek změn směrování v síti, na směrovačích rozdílným chováním interních front 

směrovačů apod. 

Jitter je definován jako průměrná odchylka zpoždění dvou po sobě následujících paketů. 

Jak bude ukázáno dále, jedná se vlastně o diferenci mezi relativními časy přenosu dvou 

paketů. Relativní čas přenosu je rozdíl mezi zaznamenaným přijetím paketu a časovým 

razítkem odeslání paketu. 

Označme tedy Si jako časové razítko paketu i a Ri jako čas přijetí daného paketu. Potom 

můžeme vyjádřit diferenci D mezi dvěma pakety i a j jako 

 

)()()()()ji,( iijjijij SRSRSSRRD −−−=−−−=     [s].                                          (4.6) 

 

Jitter by měl být počítán průběžně na každém paketu i přijatém z vysílače za použití diference 

D pro daný paket a předcházejícího paketu i-1, a to v pořadí přijetí paketů, což neznamená 

nutně v pořadí, v jakém pakety měly přijít (podle sekvenčních čísel). Jitter označený J potom 

můžeme vyjádřit takto 
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16

)1i(|)i1,i(|
)1i()i(

−−−
+−=

JD
JJ               [s].                                                      (4.7) 

 

Jitter musí být počítán právě tímto způsobem, aby byla možná interpretace reportujících 

bloků z různých implementací RTP/RTCP systémů. Tento algoritmus výpočtu je optimální 

metodou přičemž ziskový parametr 1/16 přináší dobrý poměr redukce šumu a zachování 

solidní míry konvergence [4]. 

Pro jitter je v paketu vyhrazeno pole 32 bitů. 

4.6 Analýza reportujících bloků 

Očekává se, že kvalitní zpětná vazba bude užitečná nejen pro vysílač, ale také pro 

ostatní přijímače a pro monitorování sítě zvenčí. Vysílač může na základě reportujících 

paketů modifikovat své vysílání, přijímače mohou určit zda problém ve vysílání je lokálního 

nebo globálního charakteru a správci sítě mohou použít nezávislé monitorovací systémy, 

kterým stačí přijímat RTCP pakety a přizpůsobit výkon sítě tak, aby optimalizovali přenosy 

v multicastové skupině.  

Parametry popsané v kapitole 5 jsou obsaženy jak v SR paketech tak v RR. Je proto 

možné sledovat rozdíly mezi jakýmikoliv dvěma bloky a zjistit tak aktuální kvalitu přenosu. 

Měření je možné provádět jak krátkodobě, tak pro delší časové intervaly. Tím lze zajistit 

odolnost systému proti ztrátě reportujícího bloku. 

 Příklad měření kvality je možné ukázat na ztrátovosti paketů. Rozdíl mezi údaji 

kumulativní ztrátovosti uvedené ve dvou libovolných blocích udává počet paketů ztracených 

během tohoto časového intervalu. Rozdíl sekvenčních čísel této dvojice udává celkový počet 

paketů, které měli být během intervalu přijaty. Poměr těchto údajů vyjadřuje ztrátovost 

přenosu během daného časového intervalu. Dále lze jednoduše určit ztrátovost za sekundu 

pokud použijeme získaný poměr ztrátovosti a rozdíl časových známek sledované dvojice 

bloků. Lze dále určit reálný počet přijatých paketů, ten určíme jako rozdíl očekávaných 

paketů a ztracených.  

Posouzení statistické validity takto získaných dat samozřejmě záleží na délce časového 

intervalu a síle poměru. Například jeden ztracený paket z pěti bude mít mnohem menší 

důležitost než dvě stě ztracených paketů z tisíce.  

Stejně jako rozdíl mezi dvěma bloky poskytuje vhodnou půdu pro dlouhodobé měření 

ztrátovosti, tak analýza údajů z jediného bloku davá možnost krátkodobých měření. Tato 

měření nabývají na důležitosti s velikostí skupiny a také v případech, že interval mezi dvěma 
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reportujícími bloky naroste natolik, že například během celého vysílání je přijat pouze jeden 

reportující paket (ať už SR nebo RR). Pro takové měření dobře slouží jitter (viz kapitola 5.5). 

Na základě jitter parametru můžeme odhadovat ztrátovost přenosu. Pozor, tento parametr však 

ukazuje stav sítě jen v daném okamžiku a na daném místě. Pokud tedy chceme dosáhnout 

dobrého odhadu, je třeba porovnat jitter změřený na více přijímačích. Proto musí být jitter ve 

všech přijímačích určován podle stejného předpisu.  

Krátkodobá i dlouhodobá měření jsou součástí monitorování skupiny pomocí dále 

navrženého a implementovaného systému. Měření se bude zabývat velkými skupinami 

přijímačů a systém bude schopen chování sítě přesně modelovat a zaznamenávat. 
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5 NÁVRH MONITOROVACÍHO SYSTÉMU 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat funkční aplikaci, která bude schopna 

modelovat chování multicastové skupiny obsahující velké množství přijímačů. 

Nebude příliš důležité sledovat vysílání a přijímání samotných RTP dat, ale spíše 

signalizace a řízení pomocí RTCP. Na základě teoretických poznatků uvedených 

v předchozích kapitolách bude implementována jak základní báze programu, tvořící vysílač, 

příjímač a taky síťové prostředí, tak také doplňující a rozšiřující části jako jsou vysílací a 

přijímací vlákna na obou stranách, skládání paketů, výpočet periody vysílání RTCP paketů, 

samotná simulace, reálný provoz, jednotkové testy zajišťující integritu aplikace při případném 

doplnění nebo rozšíření a záznamu provedených operací. 

Při výběru prostředí pro samotnou implementaci bylo přihlíženo k snadné dostupnosti 

dílčích knihoven a také k jednoduchosti. Z těchto důvodů bude celý program napsán v jazyce 

Java [1], zde budou podrobně popsány jeho části a doplněny diagramy popisujícími vztahy 

v rámci aplikace. 

Jednotlivé třídy a funkce programu jsou pojmenovány v angličtině, proto pro 

jednoduchost a lepší orientaci budou v textu zmiňovány také v angličtině. Jejich funkce bude 

však vždy dostatečně vysvětlena. 

Celá aplikace je vybavena jednoduchým uživatelským rozhraním a to jak pro 

modelování, tak pro reálný provoz, bude tedy dále popsáno také ovládání aplikace a výstupy 

z obou možností. 

5.1 Základní báze programu 

Základní báze programu (ApplicationBase) vytváří jednoduchý základ, který lze snadno 

rozšiřovat. Obsahuje pouze čtyři jednoduché funkce, které jsou dále využívány ostatními 

třídami ve zdrojovém balíku cz.prochazka.rtp. 

 V prvním kroku se v této části vytváří vektor obecných přijímacích vláken. Dále je 

vytvořeno obecné vlákno pro posílání. Je zde implementována funkce stop, která se stará o 

zastavení rozvržených akcí a přerušení právě aktivního stavu programu (Session). Funkce 

start, která spouští vysílací vlákno a také všechna přijímací vlákna. Start je ošetřena 

vyjímkou, která nedovoluje spuštění vláken v případě neinicializovaného stavu aplikace. 

Dalšími dvěma funkcemi, které jsou v ApplicationBase implementovány jsou 

addReceiving  a addSendingAction. První z nich slouží k přidání nového přijímacího vlákna 
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do vektoru vytvořeného v první části. Druhá slouží k přidání nové akce, která má být 

provedena v rámci odesílání. 

ApplicationBase tvoří abstraktní třídu a základ pro rozšíření konkrétními třídami na 

straně vysílače i přijímače. 

5.1.1 Rozšíření základní báze 

Další důležité třídy ve zdrojovém balíku cz.prochazka.rtp jsou zejména vlákna pro 

příjem, vysílání a pro obsluhu vysílače.  

Vlákno pro příjem (ReceivingThread) obsahuje důležitou funkci run, ve které je 

vytvořen multicastový socket. Multicastový socket je unikátní dvojice složená z adresy 

přijímače a portu, na kterém se má přijímat, přijímací vlákno je dále rozšířeno o třídy 

ReceivingThreadUnicast a  ReceivingThreadMulticast, které slouží pro bližší definici 

komunikace ve směru od přijímače k vysílači, respektive od vysílače k přijímači. 

Vlákno pro vysílání (SenderThread) je spuštěno přidáním akce, která má být provedena 

v daném čase (např. vyslání SR paketu). Další funkce, které jsou zde implementovány slouží 

k obsluze dané akce. Takže například spouští vykonání akcí, jejichž čas provedení již proběhl, 

získává čas pro provedení následující akce, definuje čekání na provedení následující akce, 

nastavuje stav celé relace a obnovuje rozvržené časy již vypsaných akcí.  

Dále můžeme popsat třídu , která implementuje funkce použité dále pro výpočet periody 

vysílání RTCP paketů, a to jak na straně vysílače, tak na straně přijímače 

(SendingPeriodical). Funkce z této třídy převyšují stejné funkce použité v jiných třídách, to 

znamená, že jsou to jakési elementární funkce. Definuje se zde například vykonání akce, 

získání rozvrženého času, obnovení rozvrženého času, obnovení samotné periody vysílání a 

také získání jejího aktuálního stavu.  

5.1.2 Rozhraní, stavy a vytvoření datového toku 

V základní bázi je dále implementováno rozhraní stavů (IState) a také rozhraní pro 

vysílač (ISender). Tato dvě základní rozhraní obsahují metody, které jsou použity v jiných 

třídách. Protože jazyk Java nedovoluje jedné třídě dědit od více jiných tříd najednou, jsou 

použita rozhraní. Je totiž možné v každé třídě implementovat libovolný počet rozhraní. Obě 

rozhraní tedy pouze popisují metody, ale jejich vlastní implementace je obsažena jinde. 

Třída, která je dále velmi potřebná nese název SessionState. Tato část udržuje stav celé 

relace. Udržovat stav relace je naprosto nezbytné pro udržení integrity přenášených dat. 
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V modelu jsou datové pakety RTP pro jednoduchost a menší výpočetní náročnost 

naplněny prostým textem, to však zcela postačuje, protože cílem je prozkoumat hlavně 

možnosti a funkci RTCP paketů. Typ naplnění paketů spolu s minimální periodou odesílání 

RR a SR paketů je definován v třídě ApplicationConstants.  

V reálném provozu jsou v tomto případě použitá multimediální data, která používají 

nějaký způsob kódování a poté jsou zapouzdřena do RTP paketů. V případě, že se zkoumá 

hlavně signalizace a řízení zde bude stačit pouze blíže nespecifikovaný proud dat (například 

textu) jak už bylo uvedeno výše. 

Na Obr. 5.1 si ukážeme vztahy mezi jednotlivými třídami zdrojového balíku 

cz.prochazka.rtp, který tvoří základní jádro aplikace. Jedná se o UML diagram, ze kterého je 

lépe pochopitelné, na čem je výše popsaná část programu založena. Podrobnější informace o 

UML je možné získat například z [12]. 

 

 

Obr. 5.1 UML diagram hlavních tříd základní báze programu 

5.2 Implementace přijímače 

Část aplikace, která určuje chování přijímače je obsažena ve zdrojovém balíku 

cz.prochazka.rtp.receiver. Třídy, jež tento balík obsahuje budou v následujícím textu detailně 
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popsány a dále také budou vysvětleny vztahy a návaznosti na základní bázi programu, viz 

kapitola 5.1. 

Přijímač musí obsluhovat mnoho činností. V první řadě je potřeba, aby dokázal přijímat 

data pomocí protokolu RTP. Dále musí také zvládat příjem řídících a signalizačních RTCP 

paketů a hlavně jejich zpracování, ať už se jedná o SR pakety od vysílače, nebo zrcadlené RR 

pakety jiných přijímačů. V neposlední řadě je potřeba, aby odesílal pomocí unicast spojení 

zpět k vysílači své signalizační a řídící RR pakety. Všechny tyto činnosti bylo potřeba 

správně implementovat a definovat vztahy mezi nimi. 

5.2.1 Přijímání dat 

O přijímání dat se stará jednoduchá třída DTReceiving. Tato třída rozšiřuje základní 

přijímací vlákno ReceivingThread. Obsahuje pouze jednu metodu, která zjišťuje zda příchozí 

paket je naplněn RTP daty nebo ne. Pokud daný paket obsahuje RTP data, v případě této 

aplikace se jedná zatím o pouhý testovací datový tok v podobě textu, přijme třída data. 

V opačném případě dojde k zahození daného paketu, taková situace je ošetřena pomocí 

chybového hlášení. 

Protože simulační část aplikace pracuje na jediné stanici tak je dále v této třídě uměle 

zavedena ztrátovost datových paketů. Ztrátovost se náhodně generuje v intervalu 0-5%.  

5.2.2   Příjem RTCP paketů 

Příjem signalizace řeší další třída s názvem SRReceiving. Podobně jako u přijímání dat 

je zde obsažena jediná metoda. Třída SRReceiving opět rozšiřuje základní přijímací vlákno 

popsané v kapitole 5.1.1. Tato metoda se stará o korektní příjem signalizačních SR paketů, 

testuje, zda příchozí paket opravdu obsahuje řídící data. Příchozí paket potom pomocí metody 

parse rozloží na jednotlivé prvky. 

Jak již bylo popsáno v kapitole 4.2 každý jednotlivý RTCP paket je složeným paketem. 

Proto je potřeba tento paket správně rozložit na případné části a rozlišit je podle typu (RR/SR 

paket, SDES paket, APP paket, BYE paket).  

Informace obsažená v těchto jednotlivých složkách je dále zpracovávána a podle těchto 

informací se upravuje chování celého přijímače a s ním i celé multicastové skupiny. 
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5.2.3 Odesílání RR paketů z přijímače 

  Třída RRSending se stará o veškeré operace spojené s přípravou a s odesláním RR 

paketů směrem k vysílači. Obsahuje několik metod a co je velmi důležité, tak také drží 

tabulku, ve které je seznam všech přijímačů ve stejné skupině, to znamená, že zpracovává 

údaje z RR paketů přijatých v předchozí účasti. 

Jako první je v této části vytvořen socket využívající unicastové spojení. Dále je do výše 

zmíněné tabulky přidán sám daný přijímač podle svého SSRC, protože při připojení klienta do 

skupiny si přijímač „myslí“, že je ve skupině jediný. Teprve po obdržení prvních RTCP 

paketů jsou přidány do tabulky další případné přijímače. 

V další části je implementována metoda s názvem updateTrr, která se stará o přepočítání 

periody odesílání RR paketů podle vzorce 4.1 a je volána v případě přijetí BYE paketu nebo 

při inicializaci. 

Poslední metoda sendPacket v třídě RRSending řeší samotné odesílání RR. V první řadě 

je znovu nutné vytvořit složený paket jak již bylo popsáno v kapitole 3.2. Složený paket je 

dále připojen k již vytvořenému unicastovému spojení (socket) a odeslán na adresu vysílače.  

5.2.4 Tělo přijímače 

Nejdůležitější třídou v implementaci přijímače je Receiver. V této třídě se spojují 

funkce, které obsluhují přijímač a jsou popsány v kapitolách 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3. Třída 

Receiver je spustitelná jako aplikace, tudíž obsahuje funkci main, a je součástí simulace, která 

tvoří výstup celého programu a bude popsána dále. 

V této části je definován dvojí způsob spuštění, a to v případě spuštění simulace 

(obsahuje značku simuace) a také spuštění bez simulace. Jsou zde definovány adresy vysílače, 

jak multicastová, na které se přijímají data, a také unicastová (v případě simulace lokální), na 

kterou se posílají RR pakety. Dále jsou zde definovány porty pro RTP i RTCP pakety. Do 

proměnných buffer1 a buffer2 jsou dále vloženy funkce pro příjem dat a signalizace RTCP a 

následně je zde metoda obsluhující odesílání RR paketů. Adresy jsou ošetřeny chybovým 

hlášením při předání špatného typu a samotné vložení argumentů je také podobně ošetřeno 

[1]. 

Na závěr jsou implementována funkce registerReceiver  a funkce unregisterReceiver, 

které se starají, jak už je z názvu patrné, o registraci a odhlášení přijímače do skupiny, nebo ze 

skupiny.  
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Celá implementace přehrávače je spojena se základní bází programu pomocí rozhraní 

Istate. Na Obr. 5.2 jsou dále pomocí UML znázorněny vztahy, které jsou mezi hlavními 

součástmi přijímací části aplikace. 

 

 

 

Obr. 5.2 UML diagram hlavních tříd přijímací části 

5.3 Implementace vysílače 

Další částí celého systému je zdrojový balík s názvem cz.prochazka.rtp.sender. Zde jsou 

třídy, které definují chování vysílací strany. Funkce vysílače musí být podobně jako u 

přijímače vhodně sestaveny a korektně spojeny do vztahů, jež budou znázorněny pomocí 

UML na Obr. 5.3. 

Vysílací část se skládá ze čtyř základních tříd, jež zajišťují funkce zasílání RTP dat, dále 

zasílání SR paketů, příjem RR paketů od přijímačů, jejich zrcadlení přes multicast zpět do sítě 
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a samozřejmě spustitelnou třídu, která se zařazuje do simulace a spojuje výše uvedené funkce 

do vztahů. 

5.3.1 Vysílání datových paketů 

O činnost posílání samotných dat se stará třída s názvem DTSending. Tato část obsahuje 

jedinou metodu s názvem sendPacket. Nejdříve je vytvořen multicastový socket, přes který se 

data mají vysílat. Dále je potřeba nastavit parametry RTP paketu podle [4]. Nastavuje se verze 

protokolu, odsazení, případné rozšíření, SSRC dodatečná synchronizace, CSRC počet 

vysílačů (v tomto případě 1, protože se jedná o SSM multicast), typ datového naplnění, 

pořadové číslo paketu a časové razítko s aktuálním časem odeslání. Nakonec se do 

připraveného paketu vloží samotná data.  

Konkrétně se zde jedná o testovací data v podobě generovaného toku bajtů. V datové 

části se přenáší testovací text. Samozřejmě se počítá s tím, že půjde vložit do paketu jakýkoliv 

multimediální obsah. Práce se však zaměřuje více na funkci řízení a signalizace v 

multicastové síti, a proto zde postačí jako datová náplň prostý text. 

V posledním kroku se v metodě sendPacket nastaví adresa a port a paket se odesílá.  

5.3.2 Vysílání SR paketů 

Vysílání SR paketů zajišťuje třída pod názvem SRSending. Obsahuje tři jednoduché 

funkce, které řídí dílčí operace přípravy a posílání signalizačních SR paketů směrem 

k přijímačům. 

První operací je stejně jako v předchozích případech vytvoření multicastového socketu, 

přes který se pakety budou posílat. Dále je potřeba výpočet aktuální periody vysílání SR 

paketů. K tomu slouží metoda s názvem updateTSR, která pracuje podle vzorce 4.2. Tato 

metoda je volána v případě změny počtu přijímačů ve skupině. 

Další využívanou funkcí je sendPacket, ta se stará o korektní složení a odeslání paketu. 

Nejdříve je potřeba vytvořit nový SR paket, nastaví se jeho parametry jako například verze, 

odsazení, typ naplnění, časové razítka, pořadové číslo daného paketu. 

V kapitole 3.2 bylo popsáno, podle jakých pravidel se RTCP pakety odesílají. Proto je 

jasné, že pouhý SR paket pro správnou funkci systému stačit nebude. V další části funkce 

sendPacket tedy vytvoříme SDES paket a naplníme jej nastavením parametrů. V prvé řadě se 

nastaví hlavička SDES paketu, stejně jako u SR nebo datového paketu RTP, to znamená 

verze, odsazení a typ naplnění. Dále se podle Obr. 3.2 nastavuje SDES Item a SDES 
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Chunk [4]. Vloží se typ SDES Item, pro systém je asi nejdůležitější parametr CNAME, což je 

identifikace vysílače a využívají jej všechny přijímače ve skupině. Protože v RTCP paketu 

typu SR v případě SSM typu multicastu nemůže být BYE paket, může se v tuto chvíli SR 

paket a SDES vložit do složeného paketu a odeslat. 

Samotné odeslání probíhá podobně jako u posílání dat, nastaví se multicastová adresa a 

port pro RTCP a na připraveném socketu se složený paket odešle. 

5.3.3 Příjem RR paketů na straně vysílače 

Příjem RR paketů na straně vysílače byl vyřešen velmi jednodušše pomocí třídy 

RRReceiving. Jedná se totiž o rozšíření přijímacího vlákna na straně přijímače. 

Rozšíření řeší metoda onPacketReceived, a to tím způsobem, že nejdříve provede 

validaci přijatého paketu (zjistí zda se opravdu jedná o RR paket), a dále definuje, jak se 

přijatý paket zpracuje. Zpracování RR paketů počítá s existencí nadřazené aplikace, která RR 

analyzuje a například dokáže dynamicky přidělovat síťové prostředky, nebo vyhodnocovat 

další informace. Další věcí, kterou je potřeba zajistit, je zrcadlení přijatých RR paketů zpět do 

multicastu k ostatním přijímačům, aby skupina byla co nejvíce aktuální. 

5.3.4 Tělo vysílače 

Třída s názvem Sender spojuje funkce vysílací části popsané v kapitolách 5.3.1, 5.3.2 a 

5.3.3 do spustitelné části. Obsahuje samozřejmě stejně jako přijímač označení simulace. Do 

funkce main je přidán vysílač s argumenty adresa a port, a to jak pro multicast, tak pro 

unicast, po kterém se přijímají RR pakety od přijímačů. Dále jsu rozlišeny porty pro RTP data 

a pro RTCP signalizaci. Podobně jako u přijímače jsou ošetřeny chybovými hlášením pro 

případ nesprávného použití, či špatného formátu adresy. 

Vysílač obsahuje dva módy spuštění. První je v případě spuštění přes simulaci, druhý 

ošetřuje spuštění vysílače jako samostatné aplikace. Akce přidané do vysílací časti ovlivňují 

stav celé aplikace, jsou na základní bázi programu navázány přes rozhraní Istate.  

Na Obr. 5.3 je na UML diagramu opět vidět, jakým způsobem jsou ve vysílací části 

určeny vztahy mezi popsanými třídami a základní bází aplikace. Je jasně vidět, že všechny 

vysílací třídy jsou rozšířením základní PeriodicalSending. 
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Obr. 5.3 UML diagram vysílací části systému 

5.4 Stav systému během změn a aktuálnost 

Důležitou součástí systému je také zdrojový balík cz.prochazka.rtp.session. Obsahuje 

pouze dvě třídy, a to jsou SHostState a RHostState.  

Obě jsou si velmi podobné, a proto nemá smysl popisovat každou z nich zvlášť. Hlavní 

funkcí obou tříd je udržovat aktuální stav systému a být k dispozici vysílací i přijímací části 

v případě potřeby aktuálních dat. Obě také rozšiřují třídu SessionState obsaženou v základní 

bázi aplikace popsané v kapitole 5.1.2. 

Parametry, které jsou drženy v této části jsou například porty a adresy (jak unicastové 

tak multicastové). Rozdíl mezi oběma třídami je hlavně ten, že RHostState slouží přijímací 

straně a SHostState slouží straně vysílací. 

Jakým způsobem je udržován stav systému a jeho propojení na základní bázi programu 

asi nejlépe vystihne opět UML. Na Obr. 5.4 tedy můžeme vidět diagram zachycující vztahy 

mezi SHostState a RHostState a zbytkem systému. 
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Obr. 5.4 UML diagram udržovaných stavů systému 

 

5.5 Uživatelské grafické rozhraní simulace 

Pro jednodušší ovládání a nastavení parametrů simulace bylo vytvořeno grafické 

uživatelské rozhraní (dále jen GUI). Celý vzhled a funkčnost tohoto rozhraní je 

implementována ve spustitelné třídě StreamingSimulation ve zdrojovém balíku 

cz.prochazka.rtp.gui. 

Bylo by zbytečné popisovat zde všechna nastavení jednotlivých prvků a funkce 

například pro inicializaci rozhraní, jeho spuštění a tak dále z programátorského pohledu. Tyto 

informace jsou snadno dostupné z dokumentace projektu a z okomentovaných zdrojových 

kódů. 

Mnohem přínosnější bude ukázat jak uživatelské rozhraní rozhraní pracuje a jak se 

nastavují jednotlivé parametry z pohledu koncového uživatele. 

Základní pohled na GUI je uveden na Obr. 5.5. Jak vidíme celé schéma je rozděleno do 

tří základních polí.  
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Obr. 5.5  Základní obrazovka GUI 

 

Dominujícím polem je zde panel s jednotlivými grafy, které lze zobrazovat pomocí 

záložek. 

Dalším výrazným prvkem je panel s nastavením běhu simulace, kde podle uvedeného 

příkladu řídíme jak se bude simulace chovat. Lze nastavit dobu běhu a v jakých časových 

intervalech se budou přidávat nebo odebírat určité počty přijímačů. Pod tímto panelem je dále 

možnost zapnout nebo vypnout funkci logování. Na výběr je zde možnost logování do 

souboru a do konzole, lze zapnout či vypnout obě možnosti. V případě logování do souboru 

se výstup programu ukládá do umístění C:\rtcp.txt. Je nutné zdůraznit, že veškeré nastavení je 

potřeba učinit před začátkem simulace (před stiskem tlačítka Start), případné pozdější změny 

za běhu programu již nebudou mít na výsledky žádný vliv. 

Posledním výrazným prvkem je pole se zobrazenými statistikami simulace, které se 

aktualizují při celém běhu stejně jako grafy. Tato část je statická a nelze v ní žadným 

způsobem hodnoty editovat. 

Poslední prvek, který je potřeba popsat je nastavovací řádek perioda grafu. Nachází se 

ve spodní části GUI hned vedle tlčítka Start, kterým se spouští běh simulace. Hodnota periody 

grafu udává časový interval v reálném čase (ne v čase simulace) v [ms], po kterém se vždy 
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sníma hodnota do grafu. Určujeme zde tedy přesnost jednotlivých charakteristik. Hodnotu je 

třeba volit velmi pečlivě, protože pokud se nastaví vzhledem k délce běhu příliš nízká, 

výpočetní náročnost simulace prudce vzroste a lokální stanice, na které simulace běží není 

schopna závislosti správně vykreslit. Naopak pokud se hodnota nastaví přiliš vysoko, 

vykreslené charakteristiky jsou velmi nepřesné a nemají tedy potřebnou vypovídací hodnotu. 

Zařazení třídy StreamingSimulation do celého systému aplikace je znázorněno opět 

pomocí UML diagramu na Obr. 5.6. Jak vidíme, tak GUI používá hlavní třídu vysílače a 

přijímače a také pomocnou třídu ReceiverLeaveCommand, jež se stará o odhlášení přijímačů 

ze skupiny bez BYE paketu. 

 

 

Obr. 5.6 UML diagram zařazení GUI do aplikace 

5.6 Uživatelské grafické rozhraní pro reálný provoz 

Pro spuštění aplikace v reálném provozu bylo potřeba vzhled grafického rozhraní 

přizpůsobit a upravit. Základ zůstal velmi podobný jako pro simulaci, ale některé prvky 

musely být přidány a další naopak odebrány. Podrobnější popis jednotlivých polí je 

v kapitolách 5.6.1 a 5.6.2. Znovu je nutné připomenout, že veškerá nastavení je nutné provést 

před začátkem měření. 

5.6.1 Rozhraní vysílače 

Rozhraní vysílače je implementováno ve spustitelné třídě StreamingSender. Základní 

blok s grafy zůstal zachován, ale byly odstraněny všechny sledované grafy kromě vývoje 

period SR a RR. Ostatní  grafy sledujeme na straně přijímače. 
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Blok se statistikami byl také zachován. Zde byla přidána důležitá položka Celkový počet 

přijímačů. Ta udává aktuální počet přihlášených přijímačů. Dále je zde počet odeslaných 

datových paketů a sledované periody SR a RR. 

Největší změny bylo nutné učinit v bloku nastavení. Zde se již nenastavuje jako 

v simulaci čas přihlášení a odhlášení určitého počtu přijímačů. V první řadě je potřeba 

nastavit multicastovou IP adresu a port, na kterém bude vysílač vysílat. Zůstaly zachovány 

políčka nastavení logování do konzole nebo do souboru. Dále je tu násobení počtu přijímačů. 

Toto pole je zde z toho důvodu, že je velmi obtížné testovat aplikaci s opravdu velkým 

počtem přijímačů. Proto byl tento problém vyřešen tak, že reálný počet přijímačů se násobí 

nastavenou konstantou, aby výsledky měření odpovídaly velkému počtu přijímačů. 

Samozřejmě lze násobení nastavit na hodnotu 1 a tím dosáhnout naprosto „čistých“ výsledků. 

Pokud by se podařilo nalézt dostatečně velkou síť, ve které by bylo možné aplikaci testovat, 

existuje předpoklad, že se dostaneme k podobným výsledkům jako s pomocí násobení. 

Posledním polem je blok spuštění, kde přibylo tlačítko Stop, sloužící k zastavení 

činnosti vysílače. Tlačítko Start a pole s nastavením periody grafu zůstalo zachováno (viz 

kapitola 5.5). 

Lepší představu o vzhledu rozhraní poskytuje Obr. 5.7. 
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Obr. 5.7 Grafické rozhraní vysílače 

5.6.2 Rozhraní přijímače 

Rozhraní přijímače bylo také z větší části převzato ze simulace. Blok s grafy zůstal 

zachován úplně celý. Stejně tak blok se statistikami se nezměnil. Podstatnou změnou však 

prošel blok s nastavením. Rozhraní je implementováno v třídě StreamingReceiver. 

Stejně jako u vysílače (viz kapitola 5.6.1) se zde nejdříve nastavuje multicastová adresa 

a port, na které má přijímač naslouchat. Dále je nutné nastavit unicastovou adresu vysílače, na 

kterou se posílají reportující bloky SR a RR. Opět je zde pole s nastavením násobení 

přijímačů, jeho účel je již popsán v kapitole 5.6.1. Nastavení logování zůstalo zachováno, 

možnost logování do souboru i do konzole zůstala. Přibylo zde políčko pro simulaci 

ztrátovosti. Při spuštění aplikace přes simulaci totiž byla ztrátovost přidána uměle a některé 

pakety se náhodně zahazovaly. V reálném provozu by se jistě ztrátovost objevila také, ale 

v testovacích podmínkách na malé domácí síti nedocházelo k žádným ztrátám paketů, což je 

pochopitelné vzhledem k počtu přijatých datových paketů a délce modelových situací. Proto 

je možné simulovat ztrátovost stejně jako při spuštění přes simulaci.  
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Důležité pole, které se zde objevuje poprvé je nastavení DemoID. Jedná se o jakýsi 

nadbytečný identifikátor přijímače pro účely měření. V reálné situaci se přijímač u vysílače 

identifikuje pomocí své unicastové adresy, ze které vysílá reportující bloky. Je tedy jasné, že 

jedna stanice s jednou IP adresou odpovídá jednomu přijímači. Dodatečná idntifikace pomocí 

DemoID umožnila spuštění více instancí přijímače na jedné stanici pod jednou unicastovou 

adresou. Vysílač je poté schopen rozeznat více přijímačů pracujících pod jednou unicastovou 

IP adresou. Dodatečná identifikace je přenášena k vysílači v reportujícím bloku společně 

s ostatními informacemi. 

Lepší představu o vzhledu rozhraní přináší Obr. 5.8. 

 

 

Obr. 5.8 Grafické rozhraní přijímače 

5.7 Simulace 

Simulační část aplikace tvoří její výstupní část a je obsažena ve zdrojovém balíku 

cz.prochazka.rtp.simulation. Nachází se v něm dvě třídy, které se však mění podle požadavků 

na výsledek a na konkrétní situaci, kterou je potřeba simulovat. 
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Simulace je navázána na knihovnu JSimlib4, jež byla laskavě poskytnuta autorem Ing. 

Radimem Burgetem. Tato knihovna přepisuje třídy aplikace tak, aby bylo možné modelovat 

chování multicastové skupiny na jedné lokální stanici. Dále umožňuje simulovat v kratším 

čase, než je reálně zadaný. 

První jednoduchá třída simulace nese název BasicSimulation a je využita hlavně pro 

otestování funkčnosti programu. Obsahuje jeden vysílač Sender a právě jeden přijímač 

Receiver. Jediná funkce v této třídě je spustitelná main. Na začátku jsou inicializovány adresy 

pro vysílání a porty. 

Dále je vytvořena samotná simulace, do ní je vložen vysílač a přijímač, nakonec se 

simulace spustí a definuje se čas, který se má modelovat. 

Druhá třída nese název AddingReceiverSimulation a oproti první popsané se liší počtem 

přidaných přijímačů. Simulace se spouští s argumenty adresa a port, stejně jako v předchozím 

případě, je přidán jeden vysílač. Přijímače jsou zde přidávány dle potřeby. Například lze 

simulovat situace, kdy se do multicastové skupiny přihlásí v krátkém časovém úseku velké 

množství (řádově 104) přijímačů, nebo naopak, že se velké množství přijímačů rychle odhlásí. 

Je tedy zjevné, že přijímače se do simulace přidávájí v cyklu. Tyto situace přinesou výsledky, 

které přinesou model chování velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. 

Z daných příkladů se může vysledovat, jak se změní perioda vysílání RTCP signalizačních 

paketů, hlavně jestli data v nich jsou dostatečně aktuální pro přenos doplňkových informací, 

jako třeba interaktivní hlasování diváka. Sledovány tedy budou parametry sítě, konkrétně 

zpoždění, ztrátovost paketů atd. viz kapitola 4. 

Na Obr. 5.9 je možné vidět, jakým způsobem jsou části simulace navázány na základní 

bázi aplikace. Jedná se o UML diagram, který poskytuje nejlepší představu o vztazích 

v systému. 
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Obr. 5.9 UML diagram hlavních tříd systému 

 

Hlavní části systému byly v předcházejících kapitolách popsány, vztahy mezi nimi 

znázorněny. Avšak celkový pohled na aplikaci ještě nebyl specifikován. Model, který byl 

vytvořen dokáže simulovat chování velkých multicastových skupin. Celkový pohled na 

systém přináší zjednodušený UML diagram celého systému znázorněný ne Obr. 5.10. 

 

 

 

Obr. 5.10 Celkový pohled na systém 
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V kapitole 5 byly popsány jednotlivé prvky aplikace z implementačního hlediska a 

v další kapitole se práce bude zabývat již samotným měřením a modelováním vybraných 

situací, které by mohly v reálném provozu nastat. 

Výstupy budou graficky znázorněny a výsledky měření jednotlivých situací porovnány 

v rámci módu spuštění přes simulační knihovnu JSimlib4 a bez simulace. 
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6 MĚŘENÍ MODELOVÝCH SITUACÍ 

V následující kapitole budou předvedeny modelové situace a jejich výsledky a 

porovnání v módu spuštění přes simulaci a bez ní. Tyto výsledky budou v závěru  

vyhodnoceny. Jednotlivé situace jsou navrženy tak, aby co nejlépe znázornily stav 

multicastové skupiny při velkém zatížení a poukázaly tak na případné problémy v síti, ve 

které běží aplikace využívající RTP protokol. 

6.1 Modelová situace 1 

První z měřených situací, které mohou nastat v reálném provozu a případně způsobit 

potíže v síti, je případ, kdy se do sítě v krátkém časovém úseku přihlásí velký počet účastníků. 

V tomto příkladu bude důležité hlavně jak se zvětší perioda odesílání reportujících bloků SR a 

RR při narůstajícím počtu účastníků. Dále bude zajímavé sledovat rozdíl mezi ztrátovostí 

paketů při spuštění aplikace v reálném provozu a přes simulaci.  

K podobné situaci může reálně dojít například u vysílání IPTV, zejména na začátku 

očekávaného či velmi sledovaného přenosu nebo pořadu, nebo také po skončení reklamního 

bloku. Očekávané zhoršení zpětné vazby mezi přijímačem a vysílačem je jedním z hlavních 

problémů aplikací založených na RTP protokolu. 

Situace byla navržena takto: 

- délka běhu 600s, perioda grafu 100ms u simulace, 1000ms v reálném 

provozu 

- počáteční stav 0 účastníků 

- v čase 10s přihlášení 10 000 účastníků 

- v čase 200s přihlášení 10 000 účastníků 

- v čase 400s přihlášení 50 000 účastníků 

- konečný stav 70 000 účastníků 

6.1.1 Simulace situace 1 

Výsledky prvního měření dopadly dle očekávání. V režimu simulace bylo po 600 

sekundách běhu odesláno 590 datových paketů, přičemž 557 jich bylo doručeno v pořádku. 

Z toho plyne, že poměr ztrátovosti se po uskutečnění měření ustálil na hodnotě 6%, což je 

poměrně velká hodnota. Je však třeba přihlížet k faktu, že ztrátovost je do simulace dodatečně 

náhodně vložena a nemá tedy odpovídající vypovídající hodnotu. Tímto parametrem bude 
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lépe zabývat se při měření v reálném provozu. Kumulativní ztrátovost dosáhla hodnoty 33 

paketů. 

Zpoždění od posledního SR paketu se ustálilo na hodnotě 15 829ms. Z něho vypočtený 

parametr RTT poté zůstal na hodnotě 5 416ms. Zde je vidět, že zpoždění ve smyčce roste 

s počtem přihlášených účastníků. 

Jitter je pochopitelně po celou dobu na hodnotě 0ms. Jedná se o kolísání zpoždění (viz 

kapitola 4.5) a při spuštění aplikace v režimu simulace na jedné stanici k takovému kolísání 

nemůže dojít. 

Perioda odesílání SR paketů vystoupila na konečnou hodnotu 43 750ms a perioda 

odesílání RR na hodnotu 14 583ms.  Zde je dobře vidět, že s rostoucím počtem účastníků se 

hodnoty period odesílání reportujících bloků zvyšují a to tak, že perioda odesílání RR zůstane 

vždy na nižší úrovni než perioda odesílání SR. 

Grafické výstupy měření modelové situace 1 v režimu simulace jsou uvedeny na konci 

práce viz Příloha A.1.   

6.1.2 Reálný provoz situace 1  

V prvním měření v reálném provozu se potvrdilo, že výsledky dosažené během simulace 

byly správné až na ztrátovost, která je v simulaci přidána uměle. 

Celkem bylo odesláno 589 datových paketů a přijato také 589 paketů. Z toho plyne, že 

při daných podmínkách měření nevznikla žádná ztráta paketu. Testovací síť tedy pracovala 

bezchybně pro daný relativně nízký počet paketů. 

Zpoždění od posledního SR se zastavilo na hodnotě 15 087ms, což je hodnota velmi 

blízká simulovanému průběhu. Parametr RTT se však vyšplhal na hodnotu 27 398ms což je 

výrazně vyšší hodnota, než která se očekávala. 

Průběh i hodnoty periody SR a RR odpovídaly běhu programu přes simulaci a zůstaly 

na totožných hodnotách 43 750ms respektive 14 583ms u periody RR. 

Novým parametrem, který při simulovaném běhu nebylo možné měřit je jitter, ten se 

pohyboval v rozpětí 0-15ms, při přihlášení velkého počtu účastníků se však objevily krátké 

špičky, kdy kolísání zpoždění dosahovalo až hodnot  okolo 125ms. 

Grafické výstupy měření modelové situace 1 v režimu reálného provozu jsou uvedeny 

na konci práce viz Příloha A.2.    
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6.2 Modelová situace 2 

Druhá situace bude v podstatě zrcadlená situace popsána v kapitole 6.1. Bude zde 

důležité jak se změní parametry sítě při odhlášení velkého počtu účastníků v krátkém časovém 

úseku. Opět bude důležité sledovat hlavně parametry perioda SR a perioda RR, dále také 

srovnání ztrátovosti a RTT při běhu programu jako simulace a při běhu v reálném provozu. 

K této možnosti může dojít znovu například při vysílání IPTV, a to v situacích, kdy 

končí očekávaný nebo velmi sledovaný přenos nebo pořad, nebo také například při začátku 

reklamního bloku. 

Situace byla navržena takto: 

- délka běhu 600s, perioda grafu 500ms u simulace, 1000ms v reálném 

provozu 

- počáteční stav 100 000 účastníků 

- v čase 10s odhlášení 10 000 účastníků 

- v čase 200s odhlášení 10 000 účastníků 

- v čase 400s odhlášení 50 000 účastníků 

- konečný stav 30 000 účastníků 

6.2.1 Simulace situace 2 

Výsledky druhého měření dopadly opět dle očekávání. V režimu simulace bylo po 600 

sekundách běhu odesláno 600 datových paketů, přičemž 579 jich bylo doručeno v pořádku. 

Z toho plyne, že poměr ztrátovosti se po uskutečnění měření ustálil na hodnotě 4%. 

Kumulativní ztrátovost dosáhla hodnoty 21 paketů. 

Zpoždění od posledního SR paketu se ustálilo na hodnotě 12 741ms. Z něho vypočtený 

parametr RTT poté zůstal na hodnotě 1 250ms.  

Jitter opět po celou dobu zůstal nulový. 

Perioda odesílání SR paketů vystoupila na konečnou hodnotu 18 750ms a perioda 

odesílání RR na hodnotu 6 250ms.  Za povšimnutí zde stojí zejména koncový stav počtu 

účastníků v porovnání s měřením modelové situace 1 v režimu simulace. V prvním měření 

byl koncový stav počtu účastníků 70 000 a v této modelové situaci 30 000, na hodnotách obou 

period vysílání je vidět, že jsou přibližně ve stejném poměru. To znamená, že bylo jasně 

prokázáno, že vztah mezi počtem účastníků a periodou vysílání reportujících bloků je lineární 

podle vztahu 3.1 a 3.2.  
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Grafické výstupy měření modelové situace 2 v režimu simulace jsou uvedeny na konci 

práce viz Příloha B.1. 

6.2.2 Reálný provoz situace 2 

Měření druhé situace doppadlo podobně jako v prvním případě. Odesláno bylo 601 

datových paketů a všech 601 jich bylo v pořádku doručeno. Nedošlo tedy k žádným ztrátám, 

což se očekávalo.  

Zpoždění od posledního SR paketu se ustálilo na hodnotě 6 981ms. Parametr RTT poté 

zůstal na hodnotě 6 347ms. Hodnoty jsou rozdílné než při simulovaném běhu, tento rozdíl je 

přičítán rozdílnému chování simulační knihovny JSimlib4 (viz kapitola 5.7).  

Jitter se pohyboval v rozmezí 0-15ms, ale opět stejně jako v první měřené situaci se 

objevily špičky, kdy se zpoždění rozkolísalo výše, v tomto případě dokonce k hodnotám 

okolo 250ms. 

Perioda SR a perioda RR svým půběhem i hodnotou opět téměř přesně kopírovala 

hodnoty získáné z běhu pomocí simulace. Pro úplnost se hodnoty zastavily na 18 750ms pro 

periodu SR a 6 250ms pro periodu RR.  

Grafické výstupy měření modelové situace 2 v režimu reálného provozu jsou uvedeny 

na konci práce viz Příloha B.2. 

6.3 Modelová situace 3 

Třetí a poslední zkoumaná modelová situace spojuje obě předchozí možnosti. Jedná se o 

model přihlášení a následného odhlášení velkého počtu účastníků. Tento příklad je 

pravděpodobně nejtěžší zkouškou připravenosti sítě, která může nastat při vysílání. 

Podobnou situaci vystihuje při vysílání IPTV například krátka velmi sledovaná či 

očekávaná relace (například zpravodajství, losování loterie, apod.), nebo změna pořadu a 

cílové skupiny diváků (například sportovní přenos následovaný publicistickým pořadem). 

Situace byla navržena takto: 

- délka běhu 600s, perioda grafu 100ms u simulace, 1000ms v reálném 

provozu 

- počáteční stav 10 000 účastníků 

- v čase 10s přihlášení 10 000 účastníků 

- v čase 15s přihlášení 10 000 účastníků 

- v čase 20s přihlášení 20 000 účastníků  
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- v čase 200s odhlášení 10 000 účastníků 

- v čase 300s odhlášení 10 000 účastníků 

- v čase 400s odhlášení 20 000 účastníků 

- konečný stav 10 000 účastníků 

6.3.1 Simulace situace 3 

Třetí test v režimu simulace dopadl znovu dle očekávání. V režimu simulace bylo po 

600 sekundách běhu odesláno 600 datových paketů, přičemž 566 jich bylo doručeno 

v pořádku. Z toho plyne, že poměr ztrátovosti se po uskutečnění měření ustálil na hodnotě 

6%. Kumulativní ztrátovost dosáhla hodnoty 34 paketů. 

Zpoždění od posledního SR paketu se ustálilo na hodnotě 1 150ms. RTT se v tomto 

případě zastavilo na ideální hodnotě 0ms. Je třeba podotknout, že této hodnoty lze 

pravděpodobně dosáhnout pouze při provozu v režimu simulace. V reálné síti bude smyčkové 

zpoždění vždy nenulové. 

Perioda odesílání SR paketů vystoupila na konečnou hodnotu 6 250ms a perioda 

odesílání RR na hodnotu 5 000ms.Tyto hodnoty odpovídají konečnému stavu počtu účastníků 

10 000. Za povšimnutí stojí, že při daném počtu účastníků se periody vysílání buď blíží (TS) 

nebo přímo dosahují (TR) minimální hodnotu určenou vztahem 3.3. Z toho plyne, že při 

zatížení modelované sítě při dané šířce pásma a bitové délce reportujících bloků se počet 10 

000 účastníků blíží hraniční hodnotě, kdy pracuje aplikace ideálně.   

Jitter opět po celou dobu zůstal nulový. 

Grafické výstupy měření modelové situace 3 v režimu simulace jsou uvedeny na konci 

práce viz Příloha C.1. 

6.3.2 Reálný provoz situace 3 

V posledním nejzajímavějším testu výsledky potvrdily předešlá zjištění. Odesláno bylo 

602 datových paketů a přijato bylo také 602 paketů. Nedošlo k žádné ztrátě stejně jako 

v předchozích měřeních. 

Zpoždění od posledního SR paketu se zastavilo na hodnotě 785ms a hodnota parametru 

RTT dosáhla v tomto testu na 1 309ms. Opět jsou to rozdílné hodnoty než při simulačním 

běhu, daný rozdíl je nutné připsat opět rozdílnému chování simulační knihovny a také možná 

obtížnému srovnání při zachytávání výsledků v grafech (rozdílná perioda grafu). 
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Periody odesílání SR a RR paketů se opět shodovaly s výsledky simulace a dosáhly 

hodnot 6 250ms a 5 000ms. Zde se potvrdil předpoklad, že konečný počet 10 000 účastníků se 

blíží ideální hodnotě pro správnou funkci aplikace. 

Jitter se většinu času držel ve stejném rozmezí jako v předchozích testech mezi 0-15ms a 

znovu se objevily špičky, kde se kolísání zpoždění dostalo k hodnotám okolo 200ms. Tyto 

špičky se objevují zejména v místech běhu, kdy se mění dramatickým způsobem počet 

účastníků. Dá se tedy konstatovat, že změny počtu účastníků negativně ovlivňují celý přenos. 

Aplikace obstála i ve třetím nejnáročnějším testu a výsledky odpovídají ve všech 

případech očekávání a teoretickým předpokladům. 

Grafické výstupy měření modelové situace 3 v režimu reálného provozu jsou uvedeny 

na konci práce viz Příloha C.2. 
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7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Měření modelových situací navržených v kapitole 6 proběhlo dle předpokladů a 

v daných podmínkách je možné měření zhodnotit jako úspěšné. 

Při simulovaných bězích k větším problémům nedocházelo a aplikace se chovala přesně 

jak bylo potřeba. Všechny procesy běžely na jedné stanici a nebylo potřeba nijak předávat 

žádné nadbytečné informace. Zjednodušily se tím výpočty sledovaných parametrů. S ohledem 

na práci simulační knihovny JSimlib4 bylo pouze nutné správně volit periodu grafu, tak 

abychom získali dobře analyzovatelné průběhy grafů. 

Při testování v reálném provozu však nastalo několik obtíží, které bylo potřeba vyřešit. 

Prvním velkým problémem bylo měření s velkým navrženým počtem účastníků. Bylo velmi 

obtížné přijít na způsob jak nasadit řádově 104 přijímačů pro účely testování. Pro účely této 

práce a měření byl nakonec implementován násobič počtu přijímačů, který na malé domácí 

síti dokázal to, aby se aplikace chovala podobně jako při nasazení jednotlivých přijímačů. 

Bylo by zajímavé sledovat jakých výsledků by bylo dosaženo při nasazení aplikace do 

opravdu velké sítě.  

Další potíží byla identifikace přijímačů na jedné stanici. Podle [4] je totiž přijímač 

jednoznačně identifikován podle unicastové IP adresy (CNAME), ze které vysílá své 

reportující bloky, zde však bylo nutné spustit pro účely měření více instancí přijímače na 

jedné stanici. Nabízelo se řešení pomocí virtuálních strojů a virtuálních síťových karet, 

použité testovací vybavení však nebylo dostatečně výkonné a navíc tato možnost znamenala 

vcelku velké komplikace při měření. Elegantnějším řešením se tedy ukázalo přenášení 

dodatečné identifikace přijímače v podobě DemoID.  

Posledním vážným problémem při běhu v reálném provozu byl výpočet některých 

parametrů, zejména RTT. Pro výpočet RTT je totiž zapotřebí znát celkem 4 parametry viz 

rovnice 4.4. Při běhu pomocí simulace se všechny 4 předávaly snadno, protože aplikace 

běžela na jediné stanici. Při reálném provozu, však jeden z parametrů chyběl a to v případě, že 

by se RTT počítalo na straně vysílače tak i v případě výpočtu na přijímací straně. Chybějící 

parametr byl proto také přenášen jako nadbytečný v reportujícím bloku SR. Tím bylo 

dosaženo toho, že celý systém nejen modeloval reálný přenos pomocí RTP protokolu, ale také 

je možné jej využít jako monitor chování sítě. 

Při měření v reálném provozu se neobjevila žádná ztrátovost. To bylo způsobeno 

relativně malým počtem přenesených datových paketů v modelových situacích. Dá se 
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předpokládat, že při větším zatížení nebo počtu přenášených paketů či delší době testování by 

ke ztrátám došlo. 

V dalším vývoji by bylo zajímavé sledovat dlouhodobější statistické chování ve velké 

síti s velkým množstvím účastníků. Předpokládá se však, že dosžené výsledky při podobných 

situacích v přenosu by se blížíly naměřeným hodnotám při testování. 
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8 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU 

V kapitole 5 byl navržen systém pro modelování chování multicastové skupiny 

s výstupem v simulační třídě a také v reálném provozu, který umožňuje monitorování 

zvolených parametrů. Sám o sobě by však takový systém nemohl být funkční a použitelný. Je 

potřeba jej vhodně doplnit tak, aby byl jednoduše rozšiřitelný, aby bylo možné výstupy 

jednoduše analyzovat a také aby mohla být testována správnost funkce jednotlivých součástí 

aplikace. 

Jazyk Java poskytuje pro tato rozšíření množství nástrojů. V případě zde řešeného 

systému byly využity zejména Log4J, JUnit a zpětné inženýrství pro vývoj UML v rozhraní 

NetBeans.  

8.1 Jednotkové testy 

Jednotkové testy jsou pro profesionální vývoj aplikací nepostradatelné. Jednotkové testy 

umožňují automatické testování již implementovaných částí systému, jinými slovy je 

jednotkový test kód, který testuje jiný kód.  

Pro použití těchto testů existuje v jazyce Java nástroj s názvem JUnit [10]. Testovat lze 

téměř jakákoliv funkcionalita aplikace. Jednotkové testování šetří opravdu spoustu času při 

vývoji, ale ještě mnohem více při rozšiřování nebo dodatečném vylepšování systému. 

Pokud si vytvoříme testy a používáme je, je možné velmi rychle a snadno najít větev 

programu, která je zbytečná nebo špatná, dále nám umožní snadno vylepšit či změnit již 

hotovou aplikaci. Odpadne koloběh změn, ručního testování, odstraňování chyb, opětného 

ručního testování a když už vypadá, že aplikace pracuje dle našich představ, po nějaké době 

nasazení do provozu se objeví určitá konstelace vstupů, při které se objeví další chyby. 

V případě, že používáme testování pomocí JUnit, tyto problémy odpadají. V modelu pro 

simulaci a monitorování multicastové skupiny byly testovány zejména struktury jednotlivých 

paketů, a to jak RTP tak RTCP. 

V projektu se jedná o adresář test, ve kterém se nacházejí následující testy: 

 

- testování BYE paketu 

- testování složeného paketu 

- testování RR paketu 

- testování SR paketu 

- testování RTP datového paketu 



 63 

- testování SDES Chunk 

- testování celého SDES paketu 

 

V testu je vždy nejprve potřeba vytvořit vzorový testovaný paket a pak jej prověřit 

pomocí implementovaného kódu v samotném programu. Při úspěšném testu se jako výstup 

testu objeví velmi jednoduché OK. Při nalezení chyby zjistíme, kde přesně chyba nastala. 

8.2 Záznam výstupů 

Další důležitou součástí programu je záznam požadovaných výstupů a průběhu 

samotného programu do souboru. Kvalitním nástrojem pro tuto činnost je knihovna pro Javu 

pod názvem Log4J [8]. Tento záznam se v praxi označuje anglickým slovem log a v jazyce 

vývojářů se běžně využívá počeštěné „logování“. Přesný český překlad není snadný, proto 

dále bude tento slangový výraz používán.  

Kvalitní logování znamená, že aplikace by měla zaznamenávat informace přiměřeně 

podrobně, aby bylo možné snadno nalézt případnou chybu, ale také v přiměřeném objemu, 

aby logovací soubory nenarůstaly do neúměrných velikostí. Dále je důležité, aby bylo 

umožněno logovat podle různých politik, to znamená mít možnost vybírat, zda logovat do 

jednoho nebo více souborů, možnost rotace logovacích souborů, nebo třeba možnost logování 

do databáze. 

Všechny uvedené funkce knihovna Log4J podporuje a ještě mnohem více. Vytvořený 

model nevyužívá všechny možnosti této knihovny, protože by to bylo v tomto případě 

zbytečné. Logování je možné volat v jednotlivých třídách buď ručně, nebo pomocí 

konfiguračního souboru tzv. properties. 

Obě možnosti jsou použity i v modelu popsaném v kapitole 5. Ruční zapnutí logování je 

voláno častěji, jako příklad můžeme uvést následující konstrukci: 

 

Logger.getLogger(this.getClass()).debug("[R]: SR sending new period: 

computed = "+computedPeriod+", real = "+newPeriod); 

  updatePeriod(newPeriod); 

 

Logování pomocí souboru properties je použito v simulaci. V tomto souboru se definuje 

jaký zdrojový balík bude do logovacího souboru přidán, či naopak jaká část aplikace se 

logovat nemá, a podle toho se pak celý systém chová [8]. 
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V grafickém rozhraní systému je možné zvolit logování buď do konzole nebo do 

souboru. 

8.3 Pakety RTP a RTCP 

Pakety, které se v systému posílají jsou definovány ve třech zdrojových balících, a to 

jsou cz.vutbr.feec.utko.packets, cz.vutbr.feec.utko.packets.rtp a cz.vutbr.feec.utko.packets.rtcp. 

Již z názvu je patrné, jaké pakety jsou v jednotlivých balících implementovány.  

V prvním z nich se nachází obecné pravidla pro délku paketů a jejich konstrukci. 

V dalším jsou implementovány postupně pakety signalizace RTCP podle [4] a v posledním 

datové pakety RTP. 

V každém z nich je definována hlavička paketu, typ naplnění, verze, odsazení, pořadí 

paketu, SSRC, CSRC, CNAME a další podle Obr. 2.2 respektive Obr. 3.2. Podrobnější 

strukturu všech paketů popisuje [4]. 

Všechny třídy s implementací paketů jsou testovány pomocí jednotkových testů 

popsaných v kapitole 8.1. V samotných třídách se kontrolují délky paketů a jejich správné 

rozebrání (parse). 

8.4 UML diagramy a jejich vytvoření 

Unified Modeling Language je v softwarovém inženýrství grafický jazyk pro 

vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML nabízí 

standardní způsob zápisu jak návrhů systému, tak konkrétních prvků jako jsou příkazy 

programovacího jazyka, databázová schémata a znovupoužitelné programové komponenty. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má používat, ani neobsahuje 

metodiku(y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. 

Nejčastější způsoby užití UML jsou kreslení konceptu, kreslení detailních návrhů, 

použití UML jako programovacího jazyka a použití tzv. metamodelu [12]. 

Nejznámější a nejpoužívanější součástí UML jsou diagramy. V následujícím přehledu 

jsou jednotlivé diagramy rozděleny [12]: 

 

    - strukturní diagramy: 

          - diagram tříd 

          - diagram komponent 

          - composite structure diagram 
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          - diagram nasazení 

          - diagram balíčků 

          - diagram objektů, též se nazývá diagram instancí 

    - diagramy chování: 

          - diagram aktivit 

          - diagram užití 

          - stavový diagram 

     - diagramy interakce: 

           - sekvenční diagram 

           - diagram komunikace 

           - interaction overview diagram 

           - diagram časování 

 

Ve vytvořeném modelu jsou použity výhradně diagramy tříd, které byly vytvořeny za 

pomocí vývojového prostředí NetBeans, které umožňuje diagramy generovat přímo z 

vytvořeného kódu pomocí funkce zpětného inženýrství (Reverse Engineering). Výstupy je 

možné vidět na Obr. 5.1 – 5.4 a Obr. 5.6, 5.9 a 5.10 . 
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9 ZÁVĚR 

V této práci bylo nastíněno, jakým způsobem se chovají sítě s použitím multicastu, 

výchozím materiálem bylo doporučení [4]. Byly popsány typy multicastu SSM a ASM, jejich 

využití a příklady reálného nasazení. Dále se práce zaměřuje na využití RTP protokolu v 

moderních multimediálních aplikacích, ale hlavně možnostmi využití spřaženého 

signalizačního protokolu RTCP. 

Signalizace RTCP poskytuje velmi dobré možnosti, jak využít efektivněji šířku 

poskytovaného pásma a také jak výrazně podpořit možnosti interakce uživatelů například při 

vysílání IPTV. Na tuto moderní technologii se také zaměřuje následný návrh systému pro 

monitorování multicastové skupiny s využitím SSM. 

Aplikací teoretických poznatků byl v jazyce Java vyvinut program, který dokáže 

chování multicastové skupiny nejenom simulovat, ale dokáže zároveň pracovat v reálném 

provozu. Aplikace byla vyvinuta s ohledem na metodiku vytváření profesionálních projektů a 

detailně popsána v textu. 

Systém dokáže sledovat parametry provozu popsané v kapitole 4 a výsledky 

zaznamenává jak graficky tak zároveň datově.  

Byly navrženy modelové situace a na těchto situacích byla aplikace otestována. 

Výsledky měření byly rozebrány a dále bylo nastíněno jak by se aplikace mohla chovat ve 

velké síti. Pro měření se využíval testovací tok dat v podobě textového kodeku, bylo by však 

zajímavé sledovat přímo multimediální obsah (např. video) a jeho výslednou kvalitu 

s ohledem na počet přihlášených účastníků v multicastové skupině. Výsledky měření ukazaly, 

že aplikace může sloužit jak pro předvídání možných problémů v síti během přenosu při 

spuštění přes simulaci, tak může sloužit jako monitor třetí strany, například správce sítě, při 

spuštění v reálném provozu. Monitorující strana tak může efektivně dynamicky měnit 

parametry sítě pro optimalizaci přenosu multimediálních dat za pomocí protokolu RTP. 

Hlavním přínosem práce je tedy vytvořená aplikace, která pracuje ve dvou režimech a to 

za pomocí simulační knihovny a v reálném provozu. Takový typ aplikace v dnešní době není 

příliš běžný a může dobře posloužit k výše popsaným účelům. 

Na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického 

v Brně je také v současné době řešen unikátní projekt pro vylepšení doporučení RFC 3550 

[4], práce tedy může zároveň pomoci řešitelům k demonstraci výsledků a díky snadné 

rozšiřitelnosti systému také k úpravám, které ukáží rozdíly a míru vylepšení mezi využitím 

klasického RTP protokolu a jejich optimalizace.  
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK VELIČIN A SYMBOLŮ 

APP – aplikační paket 

ASM – any source multicast, typ „mnoho k mnoha“ 

BW – bandwidth, šířka pásma 

BWRTCP – bandwidth for RTCP, šířka pásma vyhrazena pro RTCP 

BYE – odhlašovací paket 

CNAME – canonical name, kanonické jméno, identifikátor 

CRTP – Compressed Real-time Transport Protocol 

CSRC – zdroj užitečného obsahu 

ECRPT – Enhanced Compressed Real-time Transport Protocol 

FTP – File Transfer Protocol 

G.721 – standart zvukového kodeku 

G.722 – standart zvukového kodeku 

G.728 – standart zvukového kodeku 

GSM audio – standardizovaná ztrátová komprese řeči 

GUI – Graphic User Interface (grafické uživatelské rozhraní) 

H.261 – standart audio-video kodeku 

H.263 – standart audio-video kodeku 

H.264 – standart audio-video kodeku 

H.323 – standart audio-video kodeku 

HTTP – HyperText Transfer Protocol  

IPTV – Internet Protocol TeleVision 

ISO/OSI – standardizovaný referenční model 

Java – programovací jazyk, vývojové prostředí 

JPEG – standartní metoda ztrátové komprese 

JPEG video – standartní metoda ztrátové komprese 

JSimlib4 – simulační knihovna pro jazyk Java 

JUnit – doplňkový systém pro jazyk Java umožňující jednotkové testy 

Log4J – doplňkový systém pro jazyk Java umožňující záznam běhu aplikace („logování“)  

MPEG – ztrátový komprimační datový formát 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 – ztrátový komprimační datový formát, různé verze  

Multicast – vícesměrové vysílání 

NetBeans – vývojové prostředí pro aplikace v jazyku Java 
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nR – počet přijímačů 

PR – délka RR paketu v bitech 

PS – délka SR paketu v bitech 

QoS – Quality of Service, zajištění kvality služeb 

RFC3550 – definice organizace IETF pro použití RTP/RTCP protokolu 

RR – Receiver Report, zpráva přijímače 

RTP – Realtime Transfer Protocol, protokol pro přenášení dat v reálném čase 

RTCP – Realtime Transfer Control Protocol, protokol pro kontrolu přenášení dat v reálném 

čase 

SDES – Source DEStination, specifikace umístění zdroje 

SIP – Session Initiation Protocol, internetový protokol určený pro přenos signalizace v 

internetové telefonii 

SR – Sender Report, zpráva vysílače 

SRTP – Secure Realtime Transfer Protocol, zabezpečený RTP 

SSM – Source Specific Multicast, typ multicastu „jeden k mnoha“ 

SSRC – Synchronization Source, zdroj synchronizace 

TCP/IP – sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti 

TR – perioda pro vysílání RR paketů 

TS – perioda pro vysílání SR paketů 

UDP – User Datagram Protocol, nespolehlivý, nespojovaný přenosový protokol 

UML – Unified Modeling Language, grafický jazyk pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a 

dokumentaci 

Unicast – vysílání „jeden k jednomu“ 

WM9 (VC-1) – standart audio-video kodeku 
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PŘÍLOHY 

A   MODELOVÁ SITUACE 1 – VÝSTUPY 

A.1 Simulace 
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A.2 Reálný provoz 
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B MODELOVÁ SITUACE 2 – VÝSTUPY 

B.2 Simulace 
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B.3 Reálný provoz 

 
 

 



 84 

 

 
 

 
 



 85 

 
 

 
 



 86 

 



 87 

C MODELOVÁ SITUACE 3 – VÝSTUPY 

C.1 Simulace 
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C.2 Reálný provoz 
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D OBSAH PŘILOŽENÉHO CD 

1) elektronická verze práce ve formátu pdf 

2) screenshoty z měření v elektronické formě ve složce Pictures 

3) projekt se všemi zdrojovými kódy aplikace pro rozhraní Eclipse ve složce DP RFC3550 

včetně dokumentace vygenerované pomocí nástroje Javadoc a simulační knihovny JSimlib4 

4) spustitelné soubory jar a dávkové soubory bat pro spuštění aplikace v obou režimech a 

návod jak spustit aplikaci (soubor readme.txt) ve složce Distribution 
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