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STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano metody strumieniowania programów polskich telewizji internetowych. Ruch
czasu rzeczywistego powinien byæ przesy³any z wykorzystaniem protoko³ów RTP/UDP i protoko³u kontrolnego
RTCP [10]. Przeprowadzona analiza pokaza³a, ¿e jest to bardzo rzadki przypadek. Najczêciej spotykan¹
metod¹ transmisji jest wykorzystanie opcji RSTP Interleaved, która zosta³a zaproponowana na wypadek
obecnoci zapór sieciowych blokuj¹cych ruch UDP i zak³ada wykorzystanie protoko³ów RTP/RTSP/TCP [12].
G³ównym zadaniem protoko³u kontrolnego RTCP jest przesy³anie periodycznych raportów na temat dostarczanych danych. W nielicznych przypadkach, w jakich zaobserwowano przesy³anie komunikatów RTCP, nie
by³y to jednak periodyczne komunikaty z raportami, a proba o retransmisjê zgubionych komunikatów RTP [5].
S³owa kluczowe: Telewizja Internetowa, IPTV, transmisja strumieniowa, RTP, RTCP, RTSP, RTSP Interleaved, retransmisje RTP

ABSTRACT
Analysis of the Polish Internet Television Services
Article shows different streaming methods used by Polish Internet Televisions. Real-time data should be sent
with use of RTP/UDP protocol suite with RTCP control protocol [10]. Research on polish Internet Televisions
shows that use of those protocols is very rare. Streaming method that was seen the most often is the use of
RSTP Interleaved option that uses RTP/RTSP/TCP protocol suite to send real-time data. It was proposed as
a solution to firewalls filtering UDP traffic [12]. The main purpose of RTCP protocol is to send periodic reports
on received data. In rare cases that RTCP datagrams were seen they were not periodic reports on received
data but messages that triggered RTP retransmissions [5].
Key words: Internet television, IPTV, streaming media, RTP, RTCP, RTSP, RTSP Interleaved, RTP retransmission

Wstêp
Telewizja internetowa (IPTV) to us³uga dostarczania sygna³u telewizji cyfrowej poprzez sieæ Internet.
Wród telewizji internetowych mo¿emy wyró¿niæ takie, które rozpowszechniaj¹ swoje programy w tradycyjny sposób i oprócz tego równie¿ w sieci Internet
oraz takie, które dzia³aj¹ tylko w sieci Internet. Tradycyjne stacje czêsto te¿ przygotowuj¹ specjalny materia³ dostêpny odp³atnie tylko w sieci Internet lub odp³atny dostêp na ¿¹danie do ró¿nych programów.
Gwa³townie rozwijaj¹ siê szczególnie telewizje nadaj¹ce w sieci Internet, gdy¿ na ich dzia³alnoæ nie jest
wymagana ¿adna koncesja.
W pracy przedstawiono przyk³ady ró¿nych metod
strumieniowania programów telewizji internetowych
na podstawie polskich portali internetowych realizuj¹cych us³ugê strumieniowania programów na ¿ywo.
W rozdziale 1 przedstawiono wymagania dla transmisji danych czasu rzeczywistego. Rozdzia³ 2 to krótki opis najistotniejszych protoko³ów wykorzystywanych do strumieniowania danych. W rozdziale 3
przedstawiono opis wybranych telewizji internetowych
i analizê sposobu, w jaki transmituj¹ one swoje programy. Rozdzia³ 4 podsumowuje przeprowadzone badania.

1. Transmisja danych
czasu rzeczywistego
Sieci pakietowe, takie jak sieæ Internet, zosta³y stworzone do transmisji danych, ale obecnie wykorzystywane s¹ te¿ do przesy³ania g³osu i wideo. Przes³anie
w sieci Internet pliku danych wymaga bezb³êdnej
transmisji. Opónienia przesy³ania i fluktuacje opónieñ nie s¹ istotne z punktu widzenia u¿ytecznoci
odbieranych danych. Inaczej jest w przypadku przesy³ania g³osu i wideo, czyli danych czasu rzeczywistego. Aby transmisja taka by³a zrozumia³a dla u¿ytkownika, wymagane s¹ ma³e opónienia i ma³e fluktuacje opónieñ. Mo¿na natomiast zaakceptowaæ
pewien poziom strat (do 5%), który przy niewielkiej
iloci zgubionych pakietów mo¿e byæ nawet niezauwa¿alny dla u¿ytkownika.
Do transmisji danych wykorzystywany jest protokó³
TCP (Transmission Control Protocol) [6], który zapewnia bezb³êdnoæ transmisji i uszeregowanie danych
w odpowiedniej kolejnoci przed przekazaniem ich do
warstwy aplikacji. Zapewnienie niezawodnoci okupione jest wiêkszymi opónieniami. TCP odbiorcy
musi mieæ poprawnie odebrane wszystkie segmenty,
zanim mo¿e je uszeregowaæ i przekazaæ warstwie
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aplikacji. Je¿eli jeden z segmentów zosta³ zgubiony
podczas transmisji b¹d dotar³ do odbiorcy z b³êdem,
musi byæ retransmitowany, a to bardzo wyd³u¿a czas
dostarczenia danych do aplikacji. W transmisji danych czasu rzeczywistego bardziej preferowany jest
protokó³ UDP (User Datagram Protocol) [7], który nie
zapewnia niezawodnoci, ale za to szybciej przekazuje dane do warstwy aplikacji, przez co opónienia
s¹ mniejsze.

2. Transmisja strumieniowa
Telewizje Internetowe transmituj¹ swoje programy poprzez sieæ Internet. Artyku³ [4] szczegó³owo opisuje
dzia³anie us³ugi IPTV. Przedstawia ewolucjê telewizji,
opisuje sposób dystrybucji programów w sieci i protoko³y preferowane w transmisji strumieniowej, a tak¿e
przewidywane kierunki rozwoju us³ugi dystrybucji programu telewizji w sieci Internet.
W typowej transmisji stosuje siê protoko³y RTSP
(Real-Time Streaming Protocol) [12] i RTP (Real-time
Transport Protocol) [10]. Wybrany ze strony www
program przewa¿nie jest strumieniowany do odbiorcy
z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP.
Protokó³ UDP zapewnia ma³e opónienia, a protokó³
RTP umo¿liwia wykrycie z³ej kolejnoci dostarczanych danych i kompensuje zmiennoæ opónieñ. Protokó³ RTSP typowo nie jest wykorzystywany do aktualnego przesy³ania danych, a do ustanawiania sesji,
uzgadniania parametrów transmisji i sterowania strumieniem danych. Transmisja realizowana z wykorzystaniem protokó³u RTP jest kontrolowana przez protokó³ RTCP (Real-Time Control Protocol). G³ównym zadaniem tego protoko³u jest monitorowanie jakoci
transmisji. W komunikatach RTCP przesy³ane s¹ statystyki nadawania i odbioru strumienia danych. Informacje te mog¹ pos³u¿yæ do zmiany transmitowanego
strumienia na strumieñ o mniejszej przep³ywnoci.
Ka¿da transmisja RTP ma skojarzon¹ z ni¹ transmisjê RTCP. Transmisja RTP odbywa siê na parzystym
porcie UDP, a nastêpny port jest zarezerwowany na
skojarzon¹ z ni¹ transmisjê RTCP. Je¿eli transmitowany jest wiêcej ni¿ jeden strumieñ (np. audio i wideo), to ka¿dy strumieñ transmitowany jest w osobnym strumieniu RTP.
Przesy³anie informacji zwrotnej wi¹¿e siê z zajêciem
okrelonego pasma. Przesy³anie zbyt du¿ej liczby komunikatów RTCP mo¿e spowodowaæ, ¿e pewna liczba pakietów RTP bêdzie mia³a wiêksze opónienia lub
zostanie zgubiona. Dlatego stosuje siê mechanizmy
ograniczaj¹ce czêstotliwoæ wysy³ania komunikatów
RTCP. W artykule [3] zaproponowano protokó³ do
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agregacji informacji zwrotnych, co pozwala oszczêdniej wykorzystywaæ pasmo.
Pole PT (Payload Type) w nag³ówku pakietu RTP definiuje zawartoæ datagramu RTP pod wzglêdem metody kodowania i kompresji. Danej wartoci w polu PT
przypisana jest okrelona metoda kodowania i czêstotliwoæ próbkowania. Wartociom pola PT od 96 do
127 metoda kompresji i kodowania przypisywana jest
w sposób dynamiczny. Polega to na przes³aniu od nadajnika do odbiornika dodatkowej informacji mówi¹cej,
jaka metoda kompresji i kodowania ma byæ powi¹zana z wykorzystywan¹ wartoci¹ pola PT.
Protokó³ RTSP s³u¿y do ustanawiania sesji i sterowania strumieniem danych, ale mo¿e byæ te¿ wykorzystywany do przesy³ania danych (opcja RTSP Interleaved). Informacje protoko³u RTSP mog¹ byæ przesy³ane z u¿yciem protoko³u TCP b¹d UDP. Typowo
jednak stosowany jest protokó³ TCP. W przypadku
gdy zadaniem protoko³u RTSP jest tylko sterowanie
strumieniem danych, nie narzuca on metody transportu danych strumieniowych. Inaczej jest, gdy protokó³
RTSP jest te¿ wykorzystywany do przenoszenia danych strumieniowych (opcja RTSP Interleaved)  wtedy protoko³em transportowym musi byæ protokó³ TCP.
Opcja ta zosta³a wprowadzona, gdy¿ niektóre zapory
sieciowe blokuj¹ datagramy UDP, przez co uniemo¿liwiaj¹ przes³anie danych strumieniowych przy pomocy zestawu protoko³ów RTP/UDP. Wykorzystanie tej
opcji powoduje, ¿e do transportu danych wykorzystywany jest zestaw protoko³ów RTP/RTSP/TCP. Datagram RTP przewa¿nie jest sk³adany z zawartoci
kilku segmentów TCP, a w nag³ówku RTP ustawiona
jest flaga Marker, oznaczaj¹ca granicê ramki wideo.
Stosowanie tej opcji nie jest zalecane, jeli nie jest
to absolutnie konieczne, gdy¿ wprowadza du¿¹
nadmiarowoæ i komplikuje zadania nadajnika i odbiornika.
Do najwa¿niejszych komend protoko³u RTSP nale¿¹:





DESCRIBE  wysy³ane przez klienta ¿¹danie
przes³ania informacji opisuj¹cych sesjê. Zawiera sposób lub sposoby opisu sesji rozumiane
przez klienta. Bardzo czêsto jest to format SDP
(Session Description Protocol) [2]. W odpowiedzi
znajduje siê opis wszystkich dostêpnych strumieni z takimi informacjami jak nazwa, typ i przep³ywnoæ strumienia.
SETUP  okrela sposób przesy³ania danych
strumieniowych m.in. to, czy do transportu wykorzystywany jest protokó³ TCP czy UDP, czy dane
strumieniowane s¹ w trybie unikastowym czy
multikastowym i numery portów, które bêd¹ wykorzystywane do przesy³ania danych. Typowo




komunikat SETUP Request wysy³any przez
klienta okrela wszystkie te parametry, a odpowied od serwera jedynie je potwierdza, ewentualnie uzupe³nia. Je¿eli przesy³anych jest kilka
strumieni, np. audio i wideo, dla ka¿dego z nich
parametry uzgadniane s¹ w osobnych komunikatach SETUP. Komenda PLAY mo¿e pojawiæ siê
dopiero po uzgodnieniu wszystkich parametrów
w fazie SETUP. Jest te¿ mo¿liwe ponowne pojawienie siê komendy SETUP ju¿ podczas strumieniowania danych, aby zmieniæ metodê ich transmisji. Niekoniecznie jednak zmiana ta musi byæ
zaakceptowana przez serwer.
PLAY  powoduje, ¿e strumieñ b¹d strumienie
zaczynaj¹ byæ odtwarzane.
TEARDOWN  koñczy sesjê strumieniowania danych.

Przebieg sesji strumieniowania danych jest nastêpuj¹cy:
Klient -> Serwer DESCRIBE
Serwer -> Klient Reply
Klient -> Serwer SETUP (jeden b¹d wiêcej)
Serwer -> Klient Reply (na ka¿dy SETUP)
Klient -> Serwer PLAY
Serwer -> Klient przesy³anie danych strumieniowych z wykorzystaniem zestawu
protoko³ów RTP/UDP b¹d opcji
RTSP Interleaved
Klient -> Serwer TEARDOWN
Korzystanie z protoko³u UDP oznacza, ¿e zgubione
w sieci pakiety nie bêd¹ retransmitowane, ale dokument [5] przewiduje mo¿liwoæ retransmisji straconych datagramów RTP. Wymaga to, by nadawca mia³
informacjê zwrotn¹ od odbiorcy, jakie pakiety maj¹
byæ retransmitowane. Informacja taka jest przesy³ana
w pakietach RTCP, a ewentualna retransmisja odbywa

siê w osobnym strumieniu RTP. Korzystanie z mechanizmu retransmisji podczas strumieniowania danych
wymaga zadeklarowania w fazie SETUP profilu AVPF
(extended Audio Video Profile for rtcp Feedback)
i uzgodnienia metody przesy³ania informacji zwrotnej
 przez pozytywne potwierdzenia ACK lub negatywne
potwierdzenia NACK. W artykule [8] pokazano wp³yw
retransmisji na jakoæ odbieranej transmisji strumieniowej i na inne strumienie w przeci¹¿onej sieci.

3. Analiza metod transmisji
telewizji internetowych
w Polsce
Celem pracy by³a analiza sposobu strumieniowania programów telewizji internetowych dzia³aj¹cych
w Polsce. Do badañ wykorzystano komputer z zainstalowan¹ wtyczk¹ Windows Media i programem
Wireshark. Wireshark to analizator sieciowy, którym przechwytywano pakiety nale¿¹ce do transmisji
strumieniowej, a nastêpnie analizowano ich zawartoæ oraz na ich podstawie wyznaczano statystyki
transmisji. Miejsce pod³¹czenia komputera do sieci
Internet by³o zmieniane, poniewa¿ obecnoæ w sieci
zapór ogniowych mo¿e wp³ywaæ na wybór metody strumieniowania programu do u¿ytkownika. Schemat sieci, w jakiej by³y wykonywane testy, przedstawiono na rysunku 1. Analiza by³a przeprowadzana
od po³owy 2008 roku do koñca pierwszego kwarta³u
2010 roku.
Wród telewizji internetowych w Polsce mo¿na wyró¿niæ takie, które nadaj¹ swoje programy w sposób
tradycyjny i dodatkowo w sieci Internet (np. ITV) oraz
takie, które dostêpne s¹ jedynie w sieci Internet. Do
analizy wybrano telewizje: iTVP, InteriaTV, ITV, TV
Mango, TVN Gra, Wapster TV, TV Trwam i Onet TV.
Analizowano metody transmisji tylko programów
nadawanych na ¿ywo.

Rys. 1. Schemat sieci w jakiej wykonywano testy
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iTVP
Telewizja iTVP (www.tvp.pl/www.itvp.pl) nadaje programy z ró¿nych stacji TVP (TVP1, TVP2, TVP Info, TVP
Sport). S¹ wród nich programy informacyjne i publicystyczne, relacje sportowe, programy rozrywkowe, przyrodnicze i edukacyjne. Transmisja programu
z iTVP odbywa³a siê w trybie unikast. Do ustanowienia sesji i rozpoczêcia strumieniowania danych wykorzystywany by³ protokó³ RTSP. W odpowiedzi na ¿¹danie klienta RTSP DESCRIBE, serwer przesy³a³ opis
strumieni w formacie SDP. W obserwacjach prowadzonych w 2008 roku pojawia³ siê opis a¿ dziewiêciu
strumieni  czterech strumieni audio (o przep³ywnociach 135, 103, 71 i 23 kb/s), czterech strumieni wideo (o przep³ywnociach 538, 376, 174 i 104 kb/s)
i jednego strumienia aplikacji (który jest wykorzystywany do przesy³ania dodatkowych informacji).
W ostatnim kwartale 2009 roku opis strumieni zawiera³ ju¿ tylko trzy strumienie  jeden audio, jeden wideo
i jeden aplikacji. Podczas strumieniowania programów
z iTVP uda³o siê zaobserwowaæ dwie metody transmisji. W pierwszej stosowana by³a opcja RTSP Interleaved i protokó³ TCP. W drugiej wykorzystywany by³
zestaw protoko³ów RTP/UDP, ale nie by³o informacji
kontrolnych protoko³u RTCP.
W przypadku transmisji z wykorzystaniem zestawu
protoko³ów RTP/UDP w fazie SETUP pojawia³y siê
trzy komunikaty SETUP (po jednym dla strumieni audio, wideo i aplikacji), ale dane by³y przesy³ane tylko
w jednym strumieniu RTP.
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowy opis strumieni,
które zosta³y wybrane do strumieniowania:
Strumieñ audio:
Media Description, name and address (m): audio 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:135
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:stream=1
Strumieñ aplikacji:
Media Description, name and address (m): application
0 RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): RS:0
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-wms-rtx/1000
Media Attribute (a): control:rtx
Strumieñ wideo:
Media Description, name and address (m): video 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:538
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:stream=5
Strumieniom audio i wideo dynamicznie zosta³a
przypisana metoda kompresji i kodowania o nazwie
x-asf-pf i czêstotliwoci próbkowania 1000. Strumie4

niowi aplikacji zosta³ przypisany typ o nazwie x-wms-rtx.
Oba te typy nie s¹ zarejestrowane jako standardy, ale
nazwa typu x-wms-rtx wskazuje, ¿e mo¿e byæ on zwi¹zany z typem rtx, który opisuje format danych, dla retransmisji RTP. W takim przypadku strumieñ aplikacji
by³by przeznaczony do retransmitowania zgubionych pakietów. Brak jednak komunikatów RTCP, które wywo³uj¹ retransmisjê i deklarowany profil to AVP (Audio/
Video Profile), a nie AVPF (wykorzystywany, gdy mamy
do czynienia z retransmisjami), wiêc opcja retransmisji
najprawdopodobniej nie by³a wykorzystywana.
W przypadku gdy wykorzystywana by³a opcja RTSP
Interleaved w fazie SETUP przesy³ane by³y dwa komunikaty SETUP (audio i wideo) i dla ka¿dego z nich rezerwowane by³y po dwa kana³y (strumieñ RTP i informacje kontrolne protoko³u RTCP). Dane by³y jednak
przesy³ane w jednym strumieniu RTP, a ka¿dy pakiet
RTP by³ sk³adany z kilku segmentów TCP.
Do analizy wybrano trzy transmisje  mecz pi³ki no¿nej (transmisja z wykorzystaniem protoko³ów RTP/
UDP), relacjê ze studia Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy (transmisja z wykorzystaniem protoko³ów
RTP/UDP) i koncert (transmisja z wykorzystaniem
opcji RTSP Interleaved). Na wykresach (rys. 25)
przedstawiono wielkoæ odbieranych pakietów (lini¹
pogrubion¹ zaznaczono wartoæ redni¹), wariancjê
wielkoci pakietów i opónienia dla transmisji, w których wykorzystywany by³ zestaw protoko³ów RTP/
UDP. Na wykresach (rys. 25) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
wielkoæ pakietów znacznie siê zmienia³a, odzwierciedlaj¹c dynamikê zmian strumieniowanego programu. Wiêksze zmiany wielkoci pakietów mo¿na zauwa¿yæ podczas transmisji meczu pi³ki no¿nej ni¿
podczas bardziej statycznej relacji ze studia. Równie¿ rednie wartoci wielkoci pakietów zmienia³y
siê w zale¿noci od rodzaju strumieniowanego programu. Wiêksze wartoci rednie i wiêksze zmiany wartoci redniej mo¿na zauwa¿yæ w bardziej dynamicznej transmisji meczu pi³ki no¿nej. W transmisjach
z wykorzystaniem opcji RTSP Interleaved wielkoæ
pakietu by³a sta³a (nie zamieszczono wykresu).
Analiza przechwyconych w programie Wireshark pakietów pokaza³a, ¿e podczas transmisji z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP ramki wideo
o zmiennej d³ugoci by³y enkapsulowane w datagramy UDP o zmiennej d³ugoci. Wiêksza ramka wideo
by³a sk³adana z kilku datagramów UDP. Gdy wykorzystywana by³a opcja RTSP Interleaved, ramki wideo
równie¿ by³y zmiennej d³ugoci, ale umieszczane
by³y w segmentach TCP o sta³ej wielkoci (1452[B]),
wiêc w jednym segmencie TCP mog³y znajdowaæ siê
dane wiêcej ni¿ jednej ramki wideo.
Na wykresach (rys. 68) przedstawiono opónienia
pomiêdzy kolejnymi pakietami. Dla transmisji z wykorzystaniem opcji RTSP Interleaved opónienia s¹ wyranie mniejsze ni¿ w przypadku transmisji, w której
wykorzystywany by³ zestaw protoko³ów RTP/UDP.

Mecz pi³ki no¿nej (RTP/UDP)

Relacja ze studia WOP (RTP/UDP)

Rys. 2. D³ugoæ odbieranych ramek w funkcji czasu

Rys. 3. D³ugoæ odbieranych ramek

Rys. 4. Wariancja d³ugoci ramki

Rys. 5. Wariancja d³ugoci ramki

Rys. 6. Opónienia pomiêdzy kolejnymi pakietami

Rys. 7. Opónienia pomiêdzy kolejnymi pakietami

Koncert (RTSP Interleaved)

Rys. 8. Opónienia pomiêdzy kolejnymi pakietami
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Interia TV

Strumieñ aplikacji:

Telewizja Interia TV (www.interia.tv) nadaje bez przerwy jeden program na ¿ywo. Wród nadawanych audycji dominuj¹ programy rozrywkowe (g³ównie klipy
muzyczne), ale w Interia TV mo¿na równie¿ zobaczyæ
wywiady, rozmowy w studio i programy informacyjne.
W przypadku tej telewizji w wiêkszoci zaobserwowanych przypadków strumieñ danych by³ przesy³any
z wykorzystaniem opcji RTSP Interleaved. W fazie
SETUP przes³ane by³y trzy komunikaty SETUP (dla
strumieni audio, wideo i aplikacji), a dla ka¿dego ze
strumieni rezerwowane by³y po dwa kana³y. Transmisja danych odbywa³a siê w trybie unikast w jednym
strumieniu RTP.
W kilku przypadkach zaobserwowano, ¿e program by³
strumieniowany z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP. W komunikacie DESCRIBE protoko³u
RTSP prezentowane by³y cztery strumienie  jeden audio,
jeden wideo i dwa strumienie aplikacji. W fazie SETUP
przesy³ane by³y trzy komunikaty SETUP (dla strumieni
audio, wideo i jednego strumienia aplikacji). Opis tych
strumieni jest podobny do opisu strumieni w telewizji
iTVP. Wykorzystywane s¹ takie same dynamicznie
przypisane metody kompresji i kodowania. Równie¿
pojawia siê strumieñ, którego nazwa sugeruje, ¿e
mo¿e byæ to strumieñ przeznaczony na retransmisje
RTP, ale podobnie jak w iTVP nie zosta³o zadeklarowane korzystanie z profilu AVPF. W odró¿nieniu od iTVP
pojawia³y siê przypadki kiedy by³y przesy³ane informacje kontrolne protoko³u RTCP, ale nie by³o to regu³¹.
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowy opis strumieni,
które zosta³y wybrane do strumieniowania:

Media Description, name and address (m): application
0 RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): RS:0
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-wms-rtx/1000
Media Attribute (a): control:rtx

Strumieñ audio:
Media Description, name and address (m): audio 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:50
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:audio
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Strumieñ wideo:
Media Description, name and address (m): video 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:433
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:stream=5
W Interia TV, gdy transmisja odbywa³a siê z wykorzystaniem opcji RTSP Interleaved, ramki wideo o sta³ej
wielkoci by³y sk³adane z zawartoci czterech segmentów TCP  trzy segmenty mia³y d³ugoæ 1452 [B],
a w ostatnim by³a przenoszona pozosta³a czêæ ramki wideo. Transmisja z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP odbywa³a siê w pakietach o sta³ej
wielkoci 1236 [B].
Mo¿na przyj¹æ, ¿e strumieniowanie programów z Interia TV odbywa³o siê ze sta³¹ d³ugoci¹ pakietów,
ale wielkoæ pakietów by³a ró¿na w zale¿noci od
tego, czy transmisja odbywa³a siê z wykorzystaniem
opcji RTSP Interleaved, czy zestawu protoko³ów RTP/
UDP. Wielkoæ pakietów nie zmienia³a siê te¿ w zale¿noci od typu strumieniowanego programu. Wielkoæ opónieñ, podobnie jak w przypadku iTVP, ró¿ni³a siê w zale¿noci od metody transmisji (rys. 910).
W przypadku transmisji z wykorzystaniem opcji
RTSP Interleaved opónienia by³y zbli¿one do obserwowanych podczas strumieniowania programów
z iTVP. Gdy wykorzystywany by³ zestaw protoko³ów
RTP/UDP, opónienia by³y mniejsze ni¿ obserwowane
w iTVP.

Rozmowa w studio (RTP/UDP)

Klip muzyczny (RTSP Interleaved)

Rys. 9. Opónienia pomiêdzy kolejnymi pakietami

Rys. 10. Opónienia pomiêdzy kolejnymi pakietami

ITV
Telewizja ITV (www.itv.net.pl) emituje programy o tematyce rozrywkowej  g³ównie klipy muzyczne, ale
w programie tej telewizji mo¿na znaleæ równie¿ audycje o tematyce muzycznej, o grach komputerowych,
wró¿by, a tak¿e telezakupy. Dwie zaobserwowane metody transmisji programów z ITV to wykorzystanie zestawu protoko³ów RTP/UDP oraz opcji RTSP
Interleaved.
W przypadku opcji RTSP Interleaved w fazie SETUP
przesy³ane by³y dwa komunikaty SETUP  dla strumieni audio i wideo. Transmisja danych odbywa³a siê
w jednym strumieniu RTP w trybie unikast.
Przesy³anie strumienia danych z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP poprzedza³o przes³anie
trzech komunikatów SETUP (strumienie audio, wideo
i aplikacji). Transmisja odbywa³a siê w trybie unikast,
w postaci jednego strumienia RTP. Obecne te¿ by³y
informacje kontrolne protoko³u RTCP.
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowy opis strumieni,
które zosta³y wybrane do strumieniowania:
Strumieñ audio:
Media Description, name and address (m): audio 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:35
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:audio
Strumieñ aplikacji:
Media Description, name and address (m): application
0 RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): RS:0
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-wms-rtx/1000
Media Attribute (a): control:rtx
Strumieñ wideo:
Media Description, name and address (m): video 0
RTP/AVP 96
Bandwidth Information (b): AS:254
Media Attribute (a): rtpmap:96 x-asf-pf/1000
Media Attribute (a): control:video
Transport danych z ITV, podobnie jak z Interia TV, odbywa³ siê w pakietach o sta³ej d³ugoci, ale wielkoæ
pakietu by³a mniejsza  780 B. Opónienia pomiêdzy
kolejnymi pakietami by³y bardzo zbli¿one do opónieñ
obserwowanych podczas strumieniowania programu
z Interia TV.
Analiza pakietów RTCP
Pakiety RTCP, które uda³o siê zaobserwowaæ, by³y
przesy³ane tylko od odbiornika do nadajnika. Zawiera³y trzy sk³adowe: Receiver Report (RR), Source Descryption i Generic RTP Feedback. Wszystkie ode-

brane pakiety RTCP mia³y d³ugoæ niezgodn¹ z zadeklarowan¹ w nag³ówku.
Standardowe, periodycznie przesy³ane komunikaty
RTCP z informacjami na temat jakoci odbieranych/
nadawanych strumieni nie by³y wysy³ane. Komunikaty, które zaobserwowano, zwi¹zane s¹ z przesy³aniem do nadajnika informacji zwrotnych o stratach pakietów, o czym mowa w dokumencie [5]. Takie informacje nie s¹ przesy³ane periodycznie lecz wyzwalane
zdarzeniem  strat¹ pakietu. To, czy informacja zwrotna mo¿e byæ wys³ana do nadajnika bezporednio po
wykryciu straty, czy z pewnym opónieniem, zale¿y
od pasma przyznanego na komunikaty RTCP, wielkoci pakietów RTCP i liczby odbiorców (w przypadku
transmisji multikastowej).
Istotne jest, ¿e w obserwowanych przypadkach nadajnik nie deklarowa³ profilu AVPF i tym bardziej nie przesy³a³ informacji na temat mo¿liwej metody przesy³ania
informacji zwrotnej (ACK, NACK). Odbiornik przesy³a³
informacje zwrotne bez uzgodnienia tego z nadajnikiem. Dokument [5] przewiduje tak¹ mo¿liwoæ, ale
nadajnik mo¿e takie informacje ignorowaæ.
Informacje zwrotne przesy³ane s¹ w zbiorczych pakietach RTCP. Taki pakiet musi zawieraæ raport RR i opis
ród³a SDES (dok³adnie w takiej kolejnoci) i jako
trzeci sk³adnik mo¿e siê wtedy znaleæ informacja
zwrotna o zgubionych pakietach. Obserwowane pakiety RTCP z informacj¹ zwrotn¹ zgadzaj¹ siê z tym
wymogiem. Czêci raportu RR i opisu ród³a SDES s¹
okrojone (np. nie ma informacji o jakoci odbieranego
strumienia), tak, aby d³ugoæ pakietu by³a mo¿liwie
ma³a i by w ramach dostêpnego dla RTCP pasma
mo¿na by³o przes³aæ mo¿liwie du¿o pakietów z informacj¹ zwrotn¹.
W omawianym przypadku, wysy³ane do nadajnika informacje zwrotne to wiadomoci zwrotne warstwy
transportowej. Jedynym typem takiej wiadomoci
zwrotnej zdefiniowanym w dokumencie [3] jest Generic NACK (FMT(Feedback Message Type)=1). W takiej wiadomoci zwrotnej przenoszony jest numer
sekwencyjny zgubionego pakietu RTP i liczba pakietów jakie zosta³y zgubione bezporednio po wskazanym.
W omawianym przypadku pakiety z informacjami
zwrotnymi warstwy transportowej mia³y FMT=17. Jest
to wartoæ nieprzypisana ¿adnemu typowi wiadomoci zwrotnej. Ka¿dy pakiet mia³ te¿ inn¹ d³ugoæ ni¿ zadeklarowana w nag³ówku. Mimo to, po
ka¿dym wys³aniu pakietu RTCP z informacj¹ zwrotn¹
warstwy transportowej nastêpowa³a retransmisja
wczeniej nieodebranych pakietów RTP. W przypadku telewizji Interia TV retransmitowane pakiety
mia³y ród³owy adres IP inny ni¿ pakiety ze strumienia. Retransmisje dla ITV odbywa³y siê z tego samego
adresu IP.
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Inne

telewizje

Analizowano równie¿ metodê transmisji programu
telewizji TV Mango (www.mango.pl), TVN Gra
(www.tvngra.pl - program zakoñczy³ emisjê), Wapster
TV (www.wapster.pl), Onet TV (www.onet.tv), Ezo TV
(www.ezotv.pl) i TV Trwam (www.tv-trwam.pl). Najczêciej obserwowan¹ metod¹ transmisji by³o wykorzystanie protoko³ów RTP/RTSP/TCP i opcji RTSP Interleaved. W fazie SETUP przesy³ane by³y dwa komunikaty SETUP (dla audio i wideo) i dla ka¿dego z nich
rezerwowane by³y po dwa kana³y. Dane przesy³ane
by³y w trybie unikast w jednym strumieniu RTP. Ka¿dy
pakiet RTP ma ustawiony znacznik M i jest sk³adany
z kilku segmentów TCP. Oprócz tego w przypadku
Ezo TV zaobserwowano metodê transmisji wykorzystuj¹c¹ zestaw protoko³ów RTSP/TCP (bez protoko³u
RTP), a telewizja Trwam zmieni³a metodê strumieniowania z RTP/RTSP/TCP z wykorzystaniem opcji
RTSP Interleaved na zestaw protoko³ów HTTP/TCP
(stan na pocz¹tek 2010 roku). Równie¿ telewizja Mango TV zmieni³a metodê transmisji na zestaw protoko³ów RTMP (Real Time Messaging Protocol)/TCP. Protokó³ RTMP to zastrze¿ony przez firmê Adobe protokó³ do transmisji danych strumieniowych.
Do analizy metod transmisji telewizji Internetowych
wykorzystywany
by³
komputer
z zainstalowan¹
wtyczk¹ Windows media. Zainstalowanie wtyczki Silverlight spowodowa³o, ¿e nawet programy, które
wczeniej by³y strumieniowane z wykorzystaniem zestawu protoko³ów RTP/UDP, by³y strumieniowane z
wykorzystaniem protoko³ów HTTP/TCP. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest wysoka dostêpnoæ. Protokó³
HTTP przewa¿nie nie jest blokowany nawet w sieciach o bardzo rygorystycznych politykach bezpieczeñstwa. Rozwi¹zanie to ma te¿ oczywiste wady
wynikaj¹ce z wykorzystywania protoko³u TCP do
transmisji danych czasu rzeczywistego.

4. Podsumowanie
Najbardziej zalecan¹ metod¹ transportu danych dla
transmisji strumieniowej jest wykorzystanie zestawu
protoko³ów RTP/UDP z okresowymi komunikatami RTCP i opcjonalnie retransmisjami zgubionych
datagramów. Protokó³ UDP zapewnia ma³e opónienia dziêki szybkiemu przekazywaniu danych do warstwy aplikacji, a protokó³ RTP zapewnia odpowiedni¹
synchronizacjê i kompensuje zmiennoæ opónieñ.
Komunikaty RTCP zawieraj¹ statystyki nadawania
i odbioru i s³u¿¹ do monitorowania jakoci transmisji. Badaj¹c metody transmisji polskich telewizji Internetowych, nie zaobserwowano takiej metody transmisji.
8

Zaobserwowane metody transmisji:



Wykorzystanie zestawu protoko³ów
bez okresowych komunikatów RTCP



Wykorzystanie zestawu protoko³ów RTP/UDP
bez okresowych komunikatów RTCP, ale z wyzwalanymi komunikatami RTCP, które wywo³ywa³y retransmisjê zgubionych datagramów



Wykorzystanie zestawu protoko³ów RTP/RSTP/
TCP  transmisja z opcj¹ RTSP Interleaved



Wykorzystanie protoko³ów RSTP/TCP (bez protoko³u RTP)




Wykorzystanie protoko³ów RTMP/TCP

RTP/UDP

Wykorzystanie protoko³ów HTTP/TCP

Oprócz ró¿nic w wykorzystywanych protoko³ach, zaobserwowano dwa podejcia do przesy³ania danych 
w pakietach o sta³ej d³ugoci albo w pakietach, których wielkoæ siê zmienia³a w zale¿noci od iloci
danych warstwy aplikacji, jakie by³y do przes³ania.
Niektóre z telewizji oferowa³y te¿ wybór przep³ywnoci
strumieni.
Mimo, ¿e protokó³ UDP jest lepszy do transmisji danych czasu rzeczywistego, to wykorzystywany jest
rzadziej ni¿ protokó³ TCP. Mo¿e byæ to zwi¹zane z
obecnoci¹ zapór sieciowych, które mog¹ blokowaæ
ruch UDP. Nawet, gdy do transmisji wykorzystywany
jest protoko³ów TCP, a transmisja jest na tyle poprawna, ¿e nie ma du¿ej liczby retransmisji, to opónienia
i zmiennoæ opónieñ mog¹ zostaæ skompensowane
przez protokó³ RTP.
Brak obecnoci protoko³u RTP, oprócz niepoprawnej czêstotliwoci odtwarzania ramek wideo, mo¿e
mieæ te¿ inne konsekwencje. W sieciach z wdro¿onymi mechanizmami zapewniania jakoci (Quality of
Service) wra¿liwy na opónienia ruch czasu rzeczywiste-go jest traktowany z priorytetem. Klasyfikowanie
danych do takiego ruchu na podstawie obecnoci protoko³u UDP nie sprawdza siê, bo realnie do transmisji danych
czasu rzeczywistego wykorzystywany
jest i protokó³ UDP i TCP (protokó³ TCP jest nawet
wykorzystywany czêciej). Mo¿liwa jest jednak klasyfikacja na podstawie protoko³u RTP. W takim przypadku obie metody strumieniowania (wykorzystanie
protoko³ów RTP/UDP oraz RTP/RSTP/TCP z opcj¹
RTSP Interleaved) bêd¹ poprawnie zaklasyfikowane
jako ruch czasu rzeczywistego. Korzystanie z zastrze¿onych protoko³ów do transmisji danych strumieniowych jak RTMP mo¿e zapewniæ odpowiedni¹
synchronizacjê, ale strumieñ taki mo¿e nie zostaæ zaklasyfikowany do ruchu czasu rzeczywistego i nie
mieæ zapewnionej odpowiedniej obs³ugi w wêz³ach
sieci.
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