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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ραγδαία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου την τελευταία δεκαετία αύξησε 

δραµατικά τις απαιτήσεις απόδοσης  των εξυπηρετητών του παγκόσµιου 

ιστού. Ειδικά οι σύγχρονες εφαρµογές του διαδικτύου, που αφορούν 

µετάδοση πολυµεσικών δεδοµένων - "ευαίσθητων" σε χρονικές 

καθυστερήσεις, απαιτούν επιπλέον εγγυήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας. Οι 

πολυµεσικοί εξυπηρετητές, για να  αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 

ηµερών, οφείλουν να είναι αποδοτικοί, προβλέψιµοι και κλιµακώσιµοι. 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στην σχεδίαση, υλοποίηση 

και αποτίµηση ενός Video Streaming Kατανεµηµένου  Eξυπηρετητή υψηλής 

απόδοσης - DIVISOR. Ο DIVISOR (DIstributed VIdeo Server fOr 

stReaming) είναι κατανεµηµένος σε δύο µέρη, την Μονάδα Κωδικοποίησης 

Video και την Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου. Η Μονάδα 

Κωδικοποίησης Video εκτελεί ανάκτηση δεδοµένων, κωδικοποίηση 

δεδοµένων και κρυπτογράφηση για λόγους ασφάλειας, ενώ η Μονάδα 

Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου φροντίζει για την αποστολή των 

δεδοµένων στους τελικούς χρήστες. Αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών 

καταστούν σαφές ότι η επεξεργασία των  πρωτοκόλλων δικτύου είναι 

χρονοβόρα και  αποτελεί ένα σηµαντικό λόγο περιορισµού της απόδοσης  των 
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εξυπηρετητών του παγκόσµιου ιστού. Με την κατανοµή της λειτουργικότητας 

ενός εξυπηρετητή video σε περισσότερους τους ενός επεξεργαστές 

επιτυγχάνεται ένα σύστηµα αποδοτικής εξυπηρέτησης  µεγάλου πλήθους 

πελατών, µε δυνατότητα κλιµάκωσης και εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων 

των σύγχρονων δικτύων υψηλών ταχυτήτων.  
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DISTRIBUTED VIDEO SERVER 
WITH QUALITY OF SERVICE 
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Master of Science Thesis 
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ABSTRACT 

The phenomenal growth of the Internet over the last decade has dramatically 

increased the performance requirements for web and multimedia servers. 

Furthermore, modern world-wide-web applications (like video streaming and 

multimedia content delivery) require high Quality of Service (QoS) guarantees. 

To provide these guarantees, multimedia servers must be predictable, scalable, 

and efficient.  

In this thesis, we have designed, implemented and evaluated DIVISOR, a real-

time video on demand (VoD) server, that provides quality of service 

guarantees. DIVISOR (DIstributed VIdeo Server fOr stReaming) consists of 

two major components: the video encoding unit, and the protocol processing 

unit. The video encoding unit deals with the tasks of disk management, data 

encoding, and data encryption, while the protocol processing   unit   executes  

the  necessary   network protocols needed to transfer the data to the end clients. 

Recent results suggest that the network protocol processing is a significant 

bottleneck in the performance of typical web servers and routers. By de-
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coupling the video encoding from the protocol  processing function, DIVISOR 

is able to meet the challenges of high-speed networks and to provide 

predictable response to larger numbers of users. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενική Εισαγωγή 

Η πρόσφατη ανάπτυξη των υπολογιστικών συστηµάτων καθώς και των 

δικτύων υψηλών ταχυτήτων  έχει καταστήσει ικανή την ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών όπως Video Streaming και Video-on-Demand, για ευρεία χρήση. 

Μεγάλο πλήθος χρηστών του ∆ιαδικτύου ζητά πλέον πρόσβαση σε 

πολυµεσικά δεδοµένα, τα οποία είναι γνωστά για τις υψηλές τους  απαιτήσεις 

σε αποθηκευτικό χώρο, εύρος ζώνης δικτύου αλλά και θέµατα χρονισµού - 

εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποστολή των δεδοµένων τότε η ποιότητα 

του video είναι µη αποδεκτή. Ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 

πολυµεσικών δεδοµένων, οι εξυπηρετητές video του διαδικτύου οφείλουν να 

επιδεικνύουν αποδοτική και προβλέψιµη συµπεριφορά, ενώ συγχρόνως 

αναλαµβάνουν να εξυπηρετήσουν µεγάλα πλήθη χρηστών.  

1.2 Το κόστος της επεξεργασίας πρωτοκόλλων δικτύου 

Μελετώντας τη συµπεριφορά ενός video server και αναζητώντας να 

εντοπίσουµε τι είναι αυτό που µπορεί  περιορίζει την απόδοση του ώστε να το 

βελτιστοποιήσουµε, επικεντρώσαµε την προσοχή µας στην εκτέλεση των 

πρωτοκόλλων δικτύου. 

Η διαδικασία επεξεργασίας πρωτοκόλλων δικτύου είναι γενικά χρονοβόρα. Ο 

Α.Wolman και οι συνεργάτες του [Wolman94], αναφέρουν ότι το κόστος του 

TCP/IP [TCP87] processing για ένα µήνυµα µεγέθους 4Κbytes είναι 671 

microseconds, ενώ για ένα µήνυµα µεγέθους 8Κbytes είναι 1262 

microseconds, δηλαδή απαιτούνται 1-2 msecs για την εκτέλεση των TCP/IP 
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πρωτοκόλλων. Ταυτόχρονα, η αποστολή ενός buffer των 8K πάνω από ένα 

γρήγορο δίκτυο (π.χ. 155Mbps ATM) δεν κοστίζει περισσότερο από 0.5 msec. 

Εποµένως καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι η επεξεργασία είναι πιο ακριβή 

χρονικά, και από την ίδια την αποστολή. Αν και οι επεξεργαστές γίνονται 

ταχύτεροι µε την πάροδο των ετών, η εκτέλεση των πρωτοκόλλων δικτύου, 

εξακολουθεί να είναι µία χρονοβόρα διεργασία.  

Και τα δικά µας πειράµατα, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν την τάση αυτή. 

Εκτελέσαµε το benchmark ttcp [TTCP] πάνω από δύο υπολογιστές όπου 

αποστολέας ήταν ένα Sun Enterprise 450, µε 4 επεξεργαστές Ultra Sparc II 

στα 400MHz και παραλήπτης ήταν ένα Sun Enterprise 3500, µε 4 

επεξεργαστές Ultra SparcII στα 400MHz,  οι οποίοι συνδέονταν µε 100Mbps 

Fast Ethernet δίκτυο.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  1-1: Σύγκριση καθυστέρησης για επεξεργασία 
πρωτοκόλλων δικτύου µε καθυστέρηση για µετάδοση 
(πάνω από δίκτυο 100Μbps) 
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H γραφική παράσταση που απεικονίζεται στο Σχήµα 1-1, µας δείχνει το 

κόστος της επεξεργασίας του πρωτοκόλλου (Protocol Processing Delay) για 

αποστολή µηνυµάτων  UDP/IP [UDP], σε σχέση µε τον χρόνο που απαιτείται 

για την µετάδοση αυτών  πάνω από το δίκτυο (Network Transimission Delay 

για ένα δίκτυο των 100 Μbps). Στο Σχήµα 1-1 απεικονίζουµε το κόστος 

επεξεργασίας των πρωτοκόλλων και το κόστος µεταφοράς για µηνύµατα 

µεγέθους 16 bytes έως και 8 Kbytes. 

Βλέπουµε ότι το χρονικό κόστος της επεξεργασίας των δικτυακών 

πρωτοκόλλων, είναι υπερβολικά υψηλό � µεγαλύτερο από το κόστος για την 

αποστολή, όταν πρόκειται για πακέτο µεγέθους έως και 512 bytes. Αλλά και 

για µεγέθη πακέτων έως και 2 ΚΒ, ο χρόνος που απαιτείται για την 

επεξεργασία του πρωτοκόλλου UDP, είναι της τάξεως του 30% του χρόνου 

µετάδοσης. Σύγχρονες δηµοσιεύσεις [Katevenis98] αναφέρουν ότι το 

συνηθέστερο µέγεθος πακέτου στο ∆ιαδίκτυο είναι 300 bytes και ελάχιστα 

είναι αυτά που το µέγεθος τους ξεπερνά τα 1600 bytes. Άρα περιµένουµε το 

κόστος επεξεργασίας των πρωτοκόλλων να είναι µεγαλύτερο, ή το πολύ 

συγκρίσιµο µε τον χρόνο µεταφοράς. Είναι λοιπόν προφανές ότι πρέπει να 

εστιάσουµε στη µείωση του κόστους επεξεργασίας πρωτοκόλλων, εκτελώντας 

την σε βοηθητικό επεξεργαστή. 

Aπό την άλλη µεριά, ακόµα και µεγάλα µεγέθη πακέτων µπορούµε να 

κάνουµε την εξής παρατήρηση: κατά τη διάρκεια του πειράµατος αποστολής 

πακέτων µεγέθους 8 Κbytes η CPU εµφανίστηκε απασχοληµένη κατά 18%, 

γεγονός που δείχνει πως η επεξεργασία του πρωτοκόλλου περιορίζει το 

µέγιστο δυνατό bandwidth περίπου σε (100% / 18%) x 100 = 555 Mbps. Οι 

σηµερινές δυνατότητες των δικτύων υψηλών ταχυτήτων (π.χ.Gigabit Ethernet) 

κάνουν λοιπόν αναγκαία τη χρήση δεύτερου επεξεργαστή αφοσιωµένου στην 

επεξεργασία του πρωτοκόλλου.    
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1.3 Η ιδέα ανάπτυξης του DIVISOR 

Παρατηρώντας το µεγάλο υπολογιστικό κόστος της επεξεργασίας 

πρωτοκόλλων δικτύου που εκτελεί ένας video-streaming εξυπηρετητής, 

αποφασίσαµε να αναπτύξουµε έναν κατανεµηµένο εξυπηρετητή, έτσι ώστε σε 

άλλη υπολογιστική µονάδα να εκτελείται η ανάκτηση των δεδοµένων, η 

κωδικοποίηση τους και πιθανώς η κρυπτογράφηση τους - για λόγους 

ασφάλειας και δυνατότητες χρέωσης υπηρεσιών - και σε άλλη η εκτέλεση των 

πρωτοκόλλων δικτύου για την αποστολή των δεδοµένων στους τελικούς 

χρήστες.  

Ένας µονολιθικός εξυπηρετητής (Σχήµα 1-2 a)) οδηγεί σε αποτυχία του 

συστήµατος σε περίπτωση σφάλµατος (single point of failure), δεν έχει 

δυνατότητες κλιµάκωσης και  υπερφορτώνεται κατά την εξυπηρέτηση 

πλήθους αιτήσεων.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  1-2:   
a) Μονολιθικός Εξυπηρετητής                     b) DIVISOR 

Ποιότητα 
Υπηρεσίας 

Κρυπτογράφηση 
Video 

Κωδικοποίηση 
Video 

Ανάκτηση 
∆εδοµένων 

Επεξεργασία 
Πρωτοκόλλων 
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Ο DIstributed VIdeo Server fOr stReaming - DIVISOR που προτείνουµε, 

έχει κατανεµηµένη τη λειτουργικότητα του σε οντότητες λογισµικού (Σχήµα 

1-2 b)) που εκτελούνται από διαφορετικούς επεξεργαστές, και µπορεί να 

υλοποιηθεί µε τη χρήση µίας συστάδας εξυπηρετητών. Με τον τρόπο αυτό 

µπορεί να εµφανίζει υψηλή απόδοση και να παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης 

εξυπηρέτησης µεγάλου πλήθους χρηστών, µε εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας 

(Quality of Service -QoS). 

Επιπλέον, η προσέγγιση µας µπορεί να επεκταθεί στην υλοποίηση ενός 

συστήµατος  - πλέγµατος εξυπηρετητών video, κατανεµηµένους στο 

∆ιαδίκτυο, καθένας εκ των οποίων θα είναι υπεύθυνος για την παροχή µέρους 

της συνολικής λειτουργικότητας ενός σύγχρονου, υψηλής απόδοσης 

εξυπηρετητή video (Σχήµα 1-3).  

 

 

 

 

Σχήµα  1-3: Μελλοντική Προσέγγιση 

Internet
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1.4 Συνεισφορές  

Οι συνεισφορές της εργασίας αυτής είναι: 

��Ανάπτυξη συστήµατος εξυπηρέτησης αιτήσεων για δεδοµένα video. 

��Ενσωµάτωση µεθόδων κρυπτογράφησης δεδοµένων, για εξυπηρέτηση 

εξουσιοδοτηµένων και µόνο χρηστών. 

��Κατανοµή λειτουργικότητας video server σε µικρό cluster προσωπικών 

υπολογιστών, για βελτίωση απόδοσης του συστήµατος. 

��Χρήση λειτουργικού συστήµατος πραγµατικού χρόνου, για εγγύηση 

χρονικών καθυστερήσεων. 

1.5 Οργάνωση της εργασίας 

Στα Κεφάλαια 2 και 3 περιγράφεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της  

αρχιτεκτονικής του κατανεµηµένου video server. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται 

αποτίµηση του συστήµατος, βάσει πλήθους πειραµατικών αποτελεσµάτων, 

ενώ στο Κεφάλαιο 5, γίνεται επισκόπηση σχετικών εργασιών. Τέλος, στο 

Κεφάλαιο 6, δίνεται µία περίληψη και τα συµπεράσµατα της εργασίας αυτής. 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθεί λεπτοµερώς η σχεδίαση του DIVISOR. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  2  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Υλικού 

Ο DIVISOR συνίσταται από δύο βασικά στοιχεία υλικού, συνδεδεµένα µέσω 

ενός ταχέος µέσου σύνδεσης: η µονάδα κωδικοποίησης video και η µονάδα 

εκτέλεσης πρωτοκόλλων δικτύου. 

Στην περίπτωση ενός παραδοσιακού, µονολιθικού εξυπηρετητή πολυµέσων, ο 

βασικός (και µοναδικός) του επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για  την ανάκτηση 

και διαχείριση των δεδοµένων, την κωδικοποίηση του video, την 

κρυπτογράφηση των δεδοµένων, την εκτέλεση των πρωτοκόλλων δικτύου, 

τον χειρισµό µηχανισµών ποιότητας υπηρεσίας, καθώς και την τελική 

αποστολή των δεδοµένων στους χρήστες. Είναι εύλογο λοιπόν να επίκειται 

συµφόρηση αυτού, στην εµφάνιση µεγάλου πλήθους αιτήσεων χρηστών προς 

εξυπηρέτηση. 

Προκειµένου να ελαχιστοποιήσει αυτήν τη δυσάρεστη πιθανότητα 

συµφόρησης, ο DIVISOR απασχολεί µία επιπλέον υπολογιστική µονάδα, την 

Μονάδα Πρωτοκόλλων ∆ικτύου, η οποία λαµβάνει τα κωδικοποιηµένα 

δεδοµένα από την βασική υπολογιστική µονάδα, την Μονάδα Κωδικοποίησης 

Video, και στη συνέχεια, αναλαµβάνει την εκτέλεση των πρωτοκόλλων 

δικτύου για την αποστολή των δεδοµένων στους τελικούς χρήστες. Οι δύο 

υπολογιστικές µονάδες είναι συνδεδεµένες µε ταχύ µ σύνδεσης ώστε να 

επιτυγχάνεται άµεση και ταχεία επικοινωνία αυτών, µε ελάχιστες πρόσθετες 

καθυστερήσεις.  
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Η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής υλικού, στην οποία καταλήξαµε, φαίνεται στο 

Σχήµα 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισµικού 

Προκειµένου να εκµεταλλευτούµε την πολυεπεξεργαστική διάσταση της 

αρχιτεκτονικής του συστήµατος µας, κατανείµαµε τη λειτουργικότητα του 

εξυπηρετητή σε κατάλληλες οντότητες λογισµικού. Επιπλέον, λαµβάνοντας 

υπ' όψιν τις απαιτήσεις των δεδοµένων video για εγγυήσεις καθυστερήσεων 

πραγµατικού χρόνου (real-time), µελετήσαµε τους µηχανισµούς 

χρονοπρογραµµατισµού (scheduling) που παρέχουν τα διάφορα λειτουργικά 

συστήµατα και οδηγηθήκαµε στην, κατά το δυνατόν, βέλτιστη επιλογή. 

Τέλος, µελετήσαµε τους υπάρχοντες µηχανισµούς για αποστολή δεδοµένων 

µε ποιότητα υπηρεσίας και τα συνήθη πρωτόκολλα δικτύων για το σκοπό 

Σχήµα  2-1: Αρχιτεκτονική υλικού Video Server 

ταχεία  
σύνδεση

Internet

Μονάδα 
Κωδικοποίησης 
Video  

Μονάδα 
Πρωτοκόλλων 
∆ικτύου  

Τελικοί  
Χρήστες  
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αυτό. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι παραπάνω ενέργειες που µας 

οδήγησαν στην αρχιτεκτονική  λογισµικού του DIVISOR. 

2.2.1 Οντότητες Λογισµικού 

Μετά από ευρεία ανάλυση εφαρµογών video streaming, αποφασίσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε αρχιτεκτονική λογισµικού η οποία αποτελείται από τις 

παρακάτω διακριτές  οντότητες λογισµικού, που εκτελούνται σε διαφορετικές 

υπολογιστικές µονάδες: 

1. Ανάκτηση δεδοµένων 

2. Κωδικοποίηση Video 

3. Κρυπτογράφηση Video 

4. Επεξεργασία Πρωτοκόλλων ∆ικτύου 

5. Μηχανισµοί Ποιότητας Υπηρεσίας 

Στο Σχήµα 2-2 φαίνεται η λειτουργικότητα του video server, κατανεµηµένη 
σε επιµέρους διεργασίες. 

 

 

 

  

 

 

Σχήµα  2-2: Λειτουργικότητα Εξυπηρετητή 
κατανεµηµένη σε οντότητες λογισµικού 

 
 

  

Ανάκτηση 
∆εδοµένων 

Κωδικοποίηση
Video 

Κρυπτογράφηση
Video 

Επεξεργασία 
Πρωτοκόλλων 

Ποιότητα 
Υπηρεσίας 

Internet
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Οι οντότητες λογισµικού χωρίζονται  σε δύο βασικά σύνολα διεργασιών: 

��Κωδικοποίηση video, το οποίο εκτελείται από τη Μονάδα 

Κωδικοποίησης Video 

��Πραγµατικού - Χρόνου Αποστολή δεδοµένων στους τελικούς χρήστες, 

το οποίο εκτελείται από τη Μονάδα Πρωτοκόλλων ∆ικτύου.  

Κατανέµοντας τη λειτουργικότητα του εξυπηρετητή µας σε διακριτές 

οντότητες λογισµικού, που εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές, 

έχουµε τη δυνατότητα να βελτιώσουµε την απόδοση του σε σχέση µε αυτήν 

ενός παραδοσιακού, µονολιθικού εξυπηρετητή. Επιπλέον, αυτή η 

αρχιτεκτονική λογισµικού δίνει µεγάλες δυνατότητες κλιµάκωσης στο 

σύστηµα µας. 

 

2.2.2 Λειτουργικά Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου 
Ένα σύστηµα πραγµατικού χρόνου αποκρίνεται µε προβλεπόµενο (χρονικά) 

τρόπο σε µη-προβλεπόµενες εξωτερικές αφίξεις εισόδων [Kopetz97]. Εν 

συντοµία, ένα σύστηµα πραγµατικού χρόνου προσπαθεί να πληροί τους εξής 

όρους, κάτω από ακραίες συνθήκες φόρτωσης: 

 

1. timeliness: «συναντά» χρονικές προθεσµίες � deadlines, ολοκληρώνει 

διεργασίες µέσα σε δεδοµένα χρονικά όρια. 

 

2. simultaneity or simultaneous processing: περισσότερα από ένα γεγονότα 

µπορούν να συµβαίνουν συγχρόνως ενώ όλες οι χρονικές προθεσµίες 

ικανοποιούνται. 
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3. predictability: αντιδρά σε όλα  τα πιθανά γεγονότα, µε προβλέψιµο 

τρόπο. 

 

4. dependability or trustworthiness: το περιβάλλον του συστήµατος 

πραγµατικού χρόνου  είναι αξιόπιστο. 

 

Ένα σύστηµα είναι πραγµατικού χρόνου όταν µπορεί να υποστηρίξει την 

εκτέλεση εφαρµογών µε χρονικούς περιορισµούς. Μπορεί να γίνει ένας 

διαχωρισµός σε hard και soft συστήµατα πραγµατικού  χρόνου ανάλογα µε 

την κρισιµότητα των χρονικών τους περιορισµών [LaPlante92].  

Ένα παράδειγµα  hard συστήµατος πραγµατικού χρόνου είναι το ψηφιακό 

fly-by-wire σύστηµα  ελέγχου ενός αεροσκάφους: 

Καµία καθυστέρηση δεν είναι ανεκτή κάτω από  οποιεσδήποτε 

συνθήκες γιατί το αεροσκάφος παύει να είναι ελέγξιµο. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µετά από καθυστέρηση είναι 

προφανώς καταστροφικά. 

Το κόστος της απώλειας χρονικού περιορισµού είναι αναµφισβήτητα 

υψηλό, καθώς ανθρώπινες ζωές βασίζονται στη σωστή λειτουργία  

του συστήµατος ελέγχου του αεροσκάφους. 

 
Ένα παράδειγµα  soft συστήµατος πραγµατικού χρόνου είναι ένα σύστηµα 

τηλεδιάσκεψης:  

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µετά από καθυστέρηση είναι 

απώλεια πλαισίων video. 

Είναι επιθυµητό να µην υπάρχει απώλεια, αλλά είναι αποδεκτή η 

περιστασιακή απώλεια ενός ή δύο αυτών. 
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Το κόστος της απώλειας κάποιου deadline δεν οδηγεί σε 

καταστροφικά αποτελέσµατα, απλά σε µη ικανοποιητική, από άποψη 

ποιότητας εξυπηρέτηση του χρήστη.  

 

Ένα  λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου [Juvva98], [Kellow98] 

διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

��είναι  multi-threaded και preemptible. 

��εµπεριέχει  την έννοια του thread priority. 

��υποστηρίζει predictable thread synchronisation mechanisms.  

��διαθέτει σύστηµα  priority inheritance. 

��έχει «γνωστή» � προβλέψιµη � συµπεριφορά. 

��είναι fault � tolerant. 

 

Έπειτα από τα παραπάνω, συνειδητοποιήσαµε ότι η εφαρµογή video 

streaming που επιχειρούµε να υλοποιήσουµε, αν και έχει soft real-time 

χαρακτηριστικά, θα έχει πλεονεκτήµατα εάν βασιστεί σε ενός τέτοιου είδους 

λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου.  

2.2.3 Πρωτόκολλα ∆ικτύων για Ποιότητα Υπηρεσίας 

Μελετώντας εφαρµογές αποστολής ροών δεδοµένων - streaming, όπως το 

video και ο ήχος, παρατηρήσαµε ότι ο συνήθης τρόπος, µε τον οποίο αυτές 

λειτουργούν, είναι ο εξής: ο πελάτης ζητά από τον εξυπηρετητή κάποια 

δεδοµένα αυτής της µορφής (π.χ. ζητά πρόσβαση σε µία ιστοσελίδα που 

περιέχει ενσωµατωµένο ένα αρχείο video) και τα δεδοµένα αποστέλλονται σε 

αυτόν µε τη µορφή συνεχούς ροής. Η εµφάνιση των δεδοµένων στον χρήστη 

γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, καθώς αυτά φτάνουν στο µηχάνηµα του. 



 

 19

Αυτού του είδους οι τεχνικές  εµφανίζουν καλή απόδοση σε εσωτερικά 

δίκτυα, κλειστού βρόγχου, αλλά σε µαζική χρήση στο ∆ιαδίκτυο εµφανίζουν 

προβληµατική λειτουργία. Εφόσον τα δεδοµένα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 

χρονικές καθυστερήσεις, πρέπει να µπορούµε να εγγυηθούµε την αποστολή 

τους µε ακριβή ρυθµό µετάδοσης, και να υλοποιήσουµε συγχρονισµό 

πραγµατικού χρόνου.   

Υπάρχουν σήµερα διάφοροι µηχανισµοί και πρωτόκολλα δικτύων που 

εγγυώνται αποστολή πολυµεσικών δεδοµένων µε Ποιότητα Υπηρεσίας 

(Quality of Service - QoS). Στην επόµενη παράγραφο, θα αναλύσουµε 

κάποιους από αυτούς.  

2.2.3.1 RTP 

Το RTP (Real -Time Protocol) [RTP] είναι το πρότυπο πρωτόκολλο του 

∆ιαδικτύου για την µεταφορά ροής δεδοµένων µε απαιτήσεις πραγµατικού 

χρόνου, όπως ο ήχος και το video. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από δύο 

µέρη:  

��το κοµµάτι δεδοµένων (κυρίως RTP)  

��το κοµµάτι ελέγχου (RTCP - Real-time Control Protocol)  

Το κοµµάτι των δεδοµένων είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο που παρέχει 

υποστήριξη σε εφαρµογές µε απαιτήσεις πραγµατικού χρόνου, όπως 

µετάδοση ροής δεδοµένων ήχου ή video. Παρέχει µηχανισµούς για 

ανακατασκευή χρονισµού (timing reconstruction), εντοπισµό απωλειών (loss 

detection), ασφάλεια αποστολής καθώς και πιστοποίηση περιεχοµένου 

(content identification).   
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Το κοµµάτι ελέγχου RTCP παρέχει υποστήριξη για τηλεδιασκέψεις 

πραγµατικού χρόνου, µεγάλου πλήθους χρηστών του ∆ιαδικτύου Η 

υποστήριξη αυτή περιλαµβάνει πιστοποίηση αποστολέα (source identification) 

καθώς και αποστολή σε gateways όπως video και audio bridges αλλά και 

multicast-to-unicast translators.  

Το RTP είναι ένα σχετικά καινούριο πρότυπο για εφαρµογές αποστολής 

δεδοµένων streaming, το οποίο σχεδιάστηκε για να εκτελείται πάνω από το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας UDP, σε δίκτυα µε µεγάλο εύρος ζώνης . Το 

πρωτόκολλο αυτό δεν επιλύει θέµατα δέσµευσης πόρων του ∆ιαδικτύου για 

έλεγχο ποιότητας υπηρεσίας. Για τέτοιους σκοπούς, µπορεί να συνδυαστεί µε 

το πρωτόκολλο RSVP (Resource Reservation  Protocol). 

2.2.3.2 RSVP 

Το πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων RSVP [RSVP] είναι µέρος µίας 

γενικότερης προσπάθειας να προστεθεί στην τρέχουσα αρχιτεκτονική του 

∆ιαδικτύου υποστήριξη ροών δεδοµένων µε εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας. 

Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να απαιτήσει από το 

δίκτυο συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κίνησης για τη ροή δεδοµένων µίας 

συγκεκρiµµένης του εφαρµογής. Επίσης χρησιµοποιείται από δροµολογητές 

δικτύου (routers) για δέσµευση πόρων και διατήρηση τους σε όλους τους 

δικτυακούς κόµβους, κατά µήκος της διαδροµής (path) που θα ακολουθήσει η 

δεδοµένη ροή, ώστε να εγγυάται τη ζητούµενη ποιότητα υπηρεσίας.   

  

2.2.4 Συµπεράσµατα 

Έπειτα από τη µελέτη που κάναµε, τόσο για την κατανοµή των οντοτήτων 

λογισµικού που θα υλοποιεί ο κατανεµηµένος εξυπηρετητής video, όσο για το 

λειτουργικό σύστηµα πάνω στο οποίο θα βασίζεται αλλά και για το 
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πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα υλοποιεί ώστε να εγγυάται, κατά το δυνατόν 

ποιότητα υπηρεσίας, οδηγηθήκαµε στις εξής αποφάσεις για την αρχιτεκτονική 

λογισµικού του συστήµατος µας: 

��Κατανοµή λογισµικού σε δύο βασικά σύνολα, που θα εκτελούνται σε 

διαφορετικές µονάδες υλικού. 

��Επιλογή λειτουργικού συστήµατος πραγµατικού χρόνου, που να µπορεί 

να εγγυηθεί χρονοπρογραµµατισµό µε ακρίβεια. 

��Αποστολή δεδοµένων µε τη χρήση πρωτοκόλλου δικτύου πραγµατικού 

χρόνου, ειδικού για αποστολή ροών δεδοµένων - streaming 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  3  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DIVISOR 

3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Κατά τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής υλικού του εξυπηρετητή µας, 

αποφασίσαµε ότι αυτός θα συνίσταται από δύο βασικά στοιχεία υλικού, 

συνδεδεµένα µέσω ενός ταχέος µέσου σύνδεσης,  την µονάδα κωδικοποίησης 

video και την µονάδα πρωτοκόλλων δικτύου. Η επιλογή του κατάλληλου 

υλικού για αυτές τις υπολογιστικές µονάδες δεν ήταν µία τετριµµένη 

διαδικασία, καθώς προσπαθήσαµε να συγκεράσουµε οικονοµικά αλλά και 

τεχνολογικά ταυτόχρονα κριτήρια. 

Προκειµένου να παρέχουµε ένα σύστηµα εύκολο στη χρήση, χαµηλού 

κόστους αλλά και µε δυνατότητες κλιµάκωσης, αποφασίσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε εµπορικά και τετριµµένα προϊόντα. Ένας υψηλής 

απόδοσης, προσωπικός υπολογιστής όπως ένας Intel Pentium III, αποτελεί την  

ιδανική επιλογή για την Μονάδα Κωδικοποίησης Video. Το λειτουργικό 

σύστηµα που τον συνοδεύει δεν είναι παρά το ευρείας χρήσης Linux, καθώς 

εµφανίζει σταθερότητα και επιτρέπει στον προγραµµατιστή τη µέγιστη δυνατή 

παρέµβαση, όντας open-source. 

Η επιλογή του κατάλληλου υλικού για την Μονάδα πρωτοκόλλων δικτύου 

αποδείχτηκε δυσκολότερη διαδικασία. Απαιτείτο εξειδικευµένο υλικό, το 

οποίο να παρέχει ταχύτατη εκτέλεση δικτυακών διεργασιών αλλά και σύνδεση 

ελάχιστης καθυστέρησης µε την βασική υπολογιστική µονάδα. Επιπλέον, 

προκειµένου να υλοποιούνται µηχανισµοί ποιότητας υπηρεσίας και να 

δίνονται εγγυήσεις για καθυστερήσεις πραγµατικού - χρόνου, η σχεδίαση της 
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µονάδας επεξεργασίας πρωτοκόλλων δικτύου βασίστηκε στην ύπαρξη 

λειτουργικού συστήµατος πραγµατικού χρόνου (Real - Time OS - RTOS).    

Για την επιλογή του υλικού αυτού, έγινε εκτεταµένη έρευνα αγοράς για 

βέλτιστες αλλά και συγχρόνως οικονοµικές λύσεις, η οποία οδήγησε στις 

ακόλουθες επιλογές. 

3.1.1 Embedded Boards 
Το υλικό που χρησιµοποιείται πλέον ευρέως για χρήσεις ειδικού σκοπού 

είναι τα embedded boards. Μία τέτοια κάρτα θα µπορούσε να αποτελεί 

ιδανική επιλογή για την Μονάδα πρωτοκόλλων δικτύου του συστήµατος µας, 

καθώς µπορεί να συνδεθεί µέσω του PCI bus µε τον βασικό επεξεργαστή, 

παρέχοντας ταχύτατη σύνδεση. Επιπλέον, υπάρχουν embedded boards, τα 

οποία και διαθέτουν µεγάλη υπολογιστική ισχύ ώστε να υλοποιούν  

µηχανισµούς για δικτυακούς σκοπούς, αλλά και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου. Στον 

Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς που 

εκπονήσαµε, αναζητώντας το κατάλληλο embedded board για το σύστηµα 

µας. 

 

Embedded 
Boards  

Network 
Interface

 
CPU 

 
MEM 

 
PCI 

 
Software 

AMD Single Board  Up to 64  MB  
V3 No Hitachi SH3 ROM Yes AMON monitor 
DEC EB40 Ethernet No ROM Yes 

DEC EB41 Ethernet No  Yes 
Galileo EV-64130 No MPC603 Up to 256  MB  
Galileo EV-MPC860 No   
Galileo EV-64120 No   
Galileo EV64120MBD No   
Galileo EV-MPC801 No   
AD164 No   
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Compulab-486Core Ethernet ElanSC400  
33, 66,100MHz 

8-32  MB No VxWorks, Linux,  
Windows C 

Compulab-EthCore Ethernet 960Hx  
25-66MHz 

4-16 MB Maybe VxWorks, Mon960 

PCICore No 960Hx  
25-66MHz 

4-16 MB  VxWorks, Mon960 

PXECore Ethernet 960Rx  
33-100MHz 

4-32 MB Yes VxWorks, Mon960 

960-Core No 960Hx  
25-75MHz 

 Maybe VxWorks, Mon960 

PC-PCI No 960Hx  
25-66MHz 

16  MB Yes CTOOLS, MON960,  
VxWorks,  
WinDriver(KRFtech) 

Cyclone PCI983 ATM ATM 960RN I/O 16-128  MB Yes IxWorks, VxWorks 

Cyclone PCI982 ATM SCSI 
Controler 

960RN I/O 16-128  MB Yes IxWorks, VxWorks 

Cyclone PCI981 Eth Ethernet  
960RN I/O 

Up to 128  MB Yes IxWorks, VxWorks,  
Windows NT 

Cyclone PCI913 Squall 960HD 
66MHz 

8-64  MB Yes Mon960 

 

Πίνακας 3-1: Αποτελέσµατα έρευνας αγοράς για 
embedded boards 

Ενδεχόµενες επιλογές για το σύστηµα µας, σύµφωνα µε τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που παρατίθενται ανωτέρω, αποτελούν τα embedded boards 

της Cyclone PCI981και PCI983 [cyclone], τα οποία και κάρτες δικτύου 

διαθέτουν για αποστολή των δεδοµένων στους τελικούς χρήστες και ισχυρό 

επεξεργαστή και µνήµη, ενώ συγχρόνως µπορούν να συνδυαστούν µε το 

λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου VxWorks.  

3.1.2 Ευρείας Χρήσης Υλικό 

Παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα των embedded boards,  υπάρχουν 

επιχειρήµατα που αναδεικνύουν ότι η χρήση τους απαιτεί ορισµένες φορές µία 

ανώφελη επένδυση. Τα embedded boards επανασχεδιάζονται και 

επανακατασκευάζονται κάθε 2-3 χρόνια, προκειµένου να συµβαδίζουν µε τις 

ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις απόδοσης. Καθώς παράγονται σε µικρό 
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αριθµό, έχουν συνήθως δυσανάλογα µεγάλο κόστος, σε αντίθεση µε κοινά, 

ευρείας χρήσης εξαρτήµατα υλικού. Οι σηµερινοί επεξεργαστές ευρείας 

χρήσης εµφανίζονται οικονοµικότεροι, λόγω της µαζικής τους παραγωγής. 

Επιπλέον, αναβαθµίζονται κάθε λίγους µήνες. Για παράδειγµα, καλύτεροι και 

ταχύτεροι Pentium-based προσωπικοί υπολογιστές, εµφανίζονται στην αγορά 

κάθε εξάµηνο. 

Εποµένως, προκειµένου να επενδύσουµε σε ένα ακριβό, και µε µικρές 

δυνατότητες  προσαρµοστικότητας και αναβάθµισης, υλικό, ειδικού σκοπού, 

όπως ένα embedded board,  αποφασίσαµε να επωφεληθούµε των δυνατοτήτων 

ενός χαµηλού κόστους, υψηλής απόδοσης ευρείας χρήσης προσωπικού 

υπολογιστή, όπως ένας Intel Pentium III.  

Μία τέτοια µονάδα υλικού αποτελεί στο σύστηµα µας την Μονάδα 

κωδικοποίησης Video. Προκειµένου να έχουµε κατά το δυνατόν ταχύτερη 

σύνδεση των δύο επεξεργαστών, της Μονάδας Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων 

και της Μονάδας Κωδικοποίησης Video, η σύνδεση που επιλέχτηκε είναι  

back to back µέσω µίας οπτικής ίνας. Η αποστολή των δεδοµένων θα γίνεται 

ως  raw κίνηση ATM, ώστε να αποφευχθεί το overhead νέας επεξεργασίας 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας.   Στο Σχήµα 3-1, παρουσιάζεται και σχηµατικά η 

αρχιτεκτονική υλικού του συστήµατος µας. 
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3.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

3.2.1 Γενικά Θέµατα Υλοποίησης 

Προκειµένου να διαµορφώσουµε το περιβάλλον ανάπτυξης του DIVISOR, 

εγκαταστήσαµε στην Μονάδα Κωδικοποίησης Video - Pentium III 450 MHz - 

kastrato.ics.forth.gr - το λειτουργικό σύστηµα RedHat Linux 6.2 και στη 

συνέχεια εγκαταστήσαµε το patch για την υποστήριξη ΑΤΜ επικοινωνίας από 

τον πυρήνα [ATM-L]. 

Η εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου 

απαιτούσε την επιλογή λειτουργικού συστήµατος πραγµατικού χρόνου. Η 

έρευνα αγοράς για ένα κατάλληλο για τις ανάγκες µας λειτουργικό σύστηµα 

µας οδήγησε στο RTLinux των FSMLabs [RTLinux], καθώς είναι open-

Σχήµα  3-1: Τελική εκδοχή αρχιτεκτονικής υλικού του 
συστήµατος ανάπτυξης Video Server 

 

Pentium III 
στα 450 ΜΗz, 
µε κάρτα δικτύου 
Nicstar IDT77201 

Pentium III στα 733 ΜΗz, 
µε κάρτα δικτύου Nicstar IDT 77201  
για τη σύνδεση µε τον βασικό 
εξυπηρετητή,  
και συνδεδεµένο σε 100Mbps Ethernet
για επικοινωνία µε τους πελάτες 

οπτική ίνα, 
raw ATM 
155Mbps 

100 Μbps 
Ethernet 

Internet 

kastrato.ics.forth.gr                   ralou.ics.forth.gr 
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source, ευρέως χρησιµοποιούµενο, δωρεάν και παρέχει στους 

προγραµµατιστές ένα εύκολο API για τη διαδικασία υλοποίησης διεργασιών 

πραγµατικού χρόνου. 

3.2.2 Υλοποίηση Μονολιθικού Εξυπηρετητή 
Προκειµένου να πειραµατιστούµε µε τις εφαρµογές αποστολής ροής 

πολυµεσικών δεδοµένων - video streaming, υλοποιήσαµε αρχικά έναν 

µονολιθικό video εξυπηρετητή, σε γλώσσα προγραµµατισµού C, βασιζόµενοι 

στο λειτουργικό σύστηµα Linux. Το εκτελέσιµο ονοµάζεται "Μonolithic".  

Ο εξυπηρετητής αυτός δέχεται αιτήσεις για αποστολή αρχείων video, 

κωδικοποιηµένων ως MPEG-2 [mpeg],  από χρήστες του ∆ιαδικτύου, 

διατηρώντας ανοικτό ένα UDP socket σε δεδοµένο port. Με την άφιξη µίας 

αίτησης για συγκεκριµένο όνοµα    αρχείου, αρχικά ελέγχει εάν το αρχείο 

αυτό υπάρχει στα δεδοµένα του, το ανοίγει για ανάγνωση, και υπολογίζει τον  

ρυθµό µετάδοσης µε τον οποίο το αρχείο αυτό πρέπει να αποσταλεί, ώστε να 

παραλαµβάνεται και να εµφανίζεται στο χρήστη κατά την άφιξη του. Στη 

συνέχεια, ανακτά τα δεδοµένα ανά πακέτο, το κωδικοποιεί και το 

κρυπτογραφεί για λόγους ασφάλειας. Έπειτα ενεργοποιεί έναν timer που 

φροντίζει για τη σωστά συγχρονισµένη αποστολή των δεδοµένων, σύµφωνα 

µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης και τέλος αποστέλλει το πακέτο στον 

παραλήπτη, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας RTP. Η κυκλική 

αυτή διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να αποσταλεί ολόκληρο το αρχείο. 

Σχηµατικά περιγράφεται στο Σχήµα 3-2. 
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Ο µονολιθικός server εκτελεί ρουτίνα κρυπτογράφησης που υλοποιήσαµε 

εµείς βασιζόµενοι στον αλγόριθµο κρυπτογράφησης DES [DES99]. 

Η αποστολή των δεδοµένων στους τελικούς χρήστες γίνεται µε το 

πρωτόκολλο UDP, "πάνω" από το οποίο εκτελείται µία δική µας υλοποίηση 

του πρωτοκόλλου RTP. 

Σχήµα  3-2: Τρόπος λειτουργίας Μονολιθικού Εξυπηρετητή 

 

2.
Ανάκτηση

3.
Κωδικοποίηση

4.
Κρυπτογράφηση

6.
Αποστολή µε RTP

5.
Συγχρονισµός

1.
Αίτηση

7.
Ροή δεδοµένων



 

 30

3.2.3 Υλοποίηση Κατανεµηµένου Εξυπηρετητή - DIVISOR 

Έπειτα από την ενασχόληση µας µε θέµατα data streaming, προχωρήσαµε στη 

διαδικασία κατανοµής του εξυπηρετητή στην αρχιτεκτονική του 

πολυεπεξεργαστικού συστήµατος που σχεδιάσαµε. 

Η υλοποίηση του λογισµικού του κατανεµηµένου εξυπηρετητή βασίστηκε 

στην υλοποίηση του µονολιθικού εξυπηρετητή. Ο τρόπος κατανοµής της 

λειτουργικότητας του εξυπηρετητή σε δύο µέρη, αποφασίστηκε έπειτα από 

εκτενείς µετρήσεις που παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.3.1, προκειµένου 

να δηµιουργήσουµε ένα παράλληλο σύστηµα µε το βέλτιστο δυνατό 

ισοµερισµό φορτίου (load-balancing).  

∆ιασπάσαµε τον εξυπηρετητή σε δύο µέρη, καθένα από τα οποία εκτελείται 

σε διαφορετικό µηχάνηµα: τον Εξυπηρετητή Κωδικοποίησης Video και τον 

Εξυπηρετητή Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου. Η µεταξύ τους 

επικοινωνία υλοποιήθηκε µε τη χρήση του ATM. Στη συνέχεια περιγράφεται 

αναλυτικά το λογισµικό αυτό.    

3.2.3.1 Κωδικοποίηση Video 

Ο εξυπηρετητής Κωδικοποίησης Video υλοποιήθηκε σε γλώσσα C, στο 

λειτουργικό σύστηµα Linux. Tο εκτελέσιµο ονοµάζεται "Encoding".   

Ο εξυπηρετητής αυτός δέχεται αιτήσεις για αποστολή αρχείων video, 

κωδικοποιηµένων ως MPEG-2,  από τον Εξυπηρετητή Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλων ∆ικτύου, διατηρώντας ανοικτό ένα ATM socket σε δεδοµένο 

vc (virtual channel) ελέγχου. Με την άφιξη µίας αίτησης για συγκεκριµένο 

όνοµα    αρχείου, αρχικά ελέγχει εάν το αρχείο αυτό υπάρχει στα δεδοµένα 

του, το ανοίγει για ανάγνωση, και υπολογίζει τον  ρυθµό µετάδοσης µε τον 

οποίο το αρχείο αυτό πρέπει να αποσταλεί, δηλαδή το bitrate µε το οποίο είναι 

κωδικοποιηµένο το MPEG αρχείο. Σε ένα δεύτερο vc, στο vc δεδοµένων, 
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αποστέλλει στον Εξυπηρετητή Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων πληροφορίες 

απαραίτητες για τη σωστά συγχρονισµένη αποστολή των δεδοµένων. Στη 

συνέχεια, ανακτά τα δεδοµένα ανά πακέτο, το κωδικοποιεί και το 

κρυπτογραφεί µε την υλοποίηση του αλγόριθµου DES. Έπειτα ενεργοποιεί 

έναν timer που φροντίζει για τη σωστά συγχρονισµένη αποστολή των 

δεδοµένων και αποστέλλει το πακέτο στον Εξυπηρετητή Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλων ∆ικτύου. Η κυκλική αυτή διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι 

να αποσταλεί ολόκληρο το αρχείο. 

3.2.3.2 Επεξεργασία Πρωτοκόλλων ∆ικτύου 

Ο εξυπηρετητής Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου υλοποιήθηκε σε 

γλώσσα C, στο λειτουργικό σύστηµα RTLinux. Tο εκτελέσιµο ονοµάζεται 

"Protocol".   

Ο εξυπηρετητής αυτός δέχεται αιτήσεις για αποστολή αρχείων video, 

κωδικοποιηµένων ως MPEG-2,  από χρήστες του ∆ιαδικτύου, διατηρώντας 

ανοικτό ένα UDP socket σε δεδοµένο port. Με την άφιξη µίας αίτησης για 

συγκεκριµένο όνοµα    αρχείου, γεννά µία αίτηση προς τον εξυπηρετητή 

Κωδικοποίησης Video, µέσω ενός ATM socket σε δεδοµένο vc ελέγχου. Σε 

ένα δεύτερο vc, στο vc δεδοµένων, παραλαµβάνει αρχικά από τον 

Εξυπηρετητή Κωδικοποίησης Video πληροφορίες απαραίτητες για τη σωστά 

συγχρονισµένη αποστολή των δεδοµένων και ενεργοποιεί έναν timer που 

φροντίζει για τη σωστά συγχρονισµένη αποστολή των δεδοµένων στους 

τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια, λαµβάνει από το ΑΤΜ τα δεδοµένα ανά 

πακέτο, τα επεξεργάζεται σύµφωνα µε το πρωτόκολλο RTP και εντέλει τα 

αποστέλλει στους τελικούς χρήστες από το UDP socket. Η κυκλική αυτή 

διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να αποσταλεί ολόκληρο το αρχείο. 
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Για λόγους load-balancing, στην τελική υλοποίηση του DIVISOR, ο 

εξυπηρετητής Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου, εκτελεί και ένα τµήµα 

του αλγόριθµου κρυπτογράφησης DES.  

Στο Σχήµα 3-3 περιγράφεται σχηµατικά ο τρόπος επικοινωνίας αρχικά µεταξύ 

των χρηστών του ∆ιαδικτύου και του συστήµατος (Ethernet - UDP - RTP) και 

στη συνέχεια µεταξύ των δύο επιµέρους  εξυπηρετητών (ΑΤΜ - raw ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήµα 3-4 δίνεται µία γραφική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας 

του κατανεµηµένου εξυπηρετητή µας DIVISOR, µε τη διαδικασία βηµάτων, 

ξεκινώντας από την αρχική αίτηση ενός χρήστη του ∆ιαδικτύου προς το 

σύστηµα (βήµα 1), µέχρι την τελική του εξυπηρέτηση (βήµα 12). 

Σχήµα  3-3: Επικοινωνία µεταξύ των Μονάδων Κωδικοποίησης Video 
και Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου 
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3.2.4 Υλοποίηση multithreaded Εξυπηρετητή 
Το επόµενο βήµα στη διαδικασία υλοποίησης ήταν η δηµιουργία ενός 

αληθινού εξυπηρετητή video πλέον, ο οποίος δηλαδή έχει τη δυνατότητα να 

Σχήµα  3-4: Τρόπος λειτουργίας Κατανεµηµένου 
Εξυπηρετητή DIVISOR 
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εξυπηρετεί µεγάλο πλήθος, ταυτόχρονων αιτήσεων. Έτσι τροποποιήσαµε τον 

κατανεµηµένο εξυπηρετητή που περιγράφεται ανωτέρω, σε multithreaded 

λογισµικό.   

∆ιατηρώντας την ίδια λειτουργικότητα και τους ίδιους µηχανισµούς 

υλοποίησης της και στα δύο τµήµατα, τόσο στον Εξυπηρετητή 

Κωδικοποίησης Video όσο και στον Εξυπηρετητή Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλων, προσθέσαµε στους εξυπηρετητές τη δυνατότητα εκτέλεσης 

ενός  νέου thread για την εξυπηρέτηση κάθε αίτησης. Έτσι ο εξυπηρετητής 

Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων δέχεται αιτήσεις χρηστών σε UDP socket και για 

κάθε µία από αυτές, ενεργοποιεί ένα thread το οποίο µε τη σειρά του κάνει 

αίτηση στον Εξυπηρετητή Κωδικοποίησης Video ώστε και αυτός να 

ενεργοποιήσει ένα αντίστοιχο thread εξυπηρέτησης τις ίδιας αίτησης. 

Προκειµένου να επιτευχθεί επιµέρους raw ATM επικοινωνία ανά ζεύγος 

threads, για την εξυπηρέτηση της ίδιας αίτησης, υλοποιήσαµε έναν µηχανισµό 

αντιστοίχησης ζευγών από threads σε  virtual paths και channels.    

Και σχηµατικά, ο τρόπος λειτουργίας του multithreaded εξυπηρετητή 

DIVISOR φαίνεται στο Σχήµα 3-5. 

Προσοχή δόθηκε στον τρόπο µε τον οποίο χρονοπρογραµµατίζονται τα 

threads από το λειτουργικό σύστηµα. Προκειµένου να έχουµε το βέλτιστο 

δυνατό scheduling, ορίσαµε ρητά round-robin scheduling, διαδικασία η οποία 

όµως προϋποθέτει την εκτέλεση του εξυπηρετητή σε super-user mode. 
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3.2.5 Υλοποίηση Πελάτη 

Προκειµένου να ελέγξουµε την ορθή λειτουργία, τις δυνατότητες και την 

απόδοση του συστήµατος µας, απαιτείτο η χρήση λογισµικού αίτησης και 

παραλαβής δεδοµένων video. 

Αρχικά, µελετήσαµε την client εφαρµογή UoA-MCast [MCast] παραλαβής 

δεδοµένων video - streaming  του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία είχαµε 

πρόσβαση λόγω συνεργασίας. Oι αρχικές υλοποιήσεις του DIVISOR 

βασίστηκαν σε αποστολή δεδοµένων σε χρήστες που χρησιµοποιούσαν την 

Σχήµα  3-5: Eπικοινωνία στον multithreaded Εξυπηρετητή 
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εφαρµογή UoA-Mcast, ως viewer των δεδοµένων video. H UoA-Mcast 

δέχεται δεδοµένα video που αποστέλλονται µε το πρωτόκολλο RTP και 

προαιρετικά µε τη χρήση του RSVP. Το περιβάλλον εκτέλεσής της είναι το 

λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000. Ο viewer αυτός εµφανίζει το 

video καθώς το παραλαµβάνει, και επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία του 

όταν τα δεδοµένα αποστέλλονται µε τον ίδιο ρυθµό µε τον οποίο πρέπει να 

εµφανιστούν.  

Η αρχική οθόνη που εµφανίζεται σε ένα χρήστη της εφαρµογής UoA-Mcast 

φαίνεται στο Σχήµα 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  3-6: Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής 
UoA-Mcast 
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει παραλαβή δεδοµένων µε τη χρήση του 

πρωτοκόλλου δέσµευσης πόρων RSVP ενεργοποιώντας την επιλογή: Enable 

RSVP καθώς και δηµιουργία log αρχείων για στατιστικούς λόγους, 

ενεργοποιώντας την επιλογή: Logging. Πριν πιέσει το πλήκτρο Start, για 

έναρξη παραλαβής δεδοµένων, µπορεί να καθορίσει Παραµέτρους ∆ικτύου, 

µε το πλήκτρο Net params καθώς και Παραµέτρους Ποιότητας Υπηρεσίας µε 

το πλήκτρο QoS Params. Στο Σχήµα 3-7 εµφανίζεται το παράθυρο επιλογών 

∆ικτύου, ενώ στο Σχήµα 3-8, το παράθυρο επιλογών Ποιότητας Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αρχείο video που παραλαµβάνεται, εµφανίζεται στο χρήστη σε ειδικό 

παράθυρο: ActiveMovie Window, το οποίο και φαίνεται στο Σχήµα 3-9.  

Σχήµα  3-7: Παράθυρο 
Επιλογών ∆ικτύου 

Σχήµα  3-8: Παράθυρο Ποιότητας 
Υπηρεσίας 
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Στην κεντρική οθόνη της εφαρµογής εµφανίζονται αποτελέσµατα της 

κατάστασης παραλαβής, όπως ρυθµός παραλαβής, µέγιστος ρυθµός 

παραλαβής καθώς και πλήθος δεδοµένων που έχουν ληφθεί, έως και την 

τρέχουσα χρονική στιγµή (Σχήµα 3-10). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  3-9: Παράθυρο 
Εµφάνισης Video 

Σχήµα  3-10: Κεντρική οθόνη, µε πληροφορίες για την 
τρέχουσα κατάσταση παραλαβής 
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Η συµπεριφορά του κατανεµηµένου συστήµατος µας, κατά την αποστολή 

δεδοµένων στον viewer UoA-Mcast ήταν επιτυχής, απευθυνόµενοι όµως σε 

έναν και µοναδικό πελάτη, δεν µπορούσαµε να µετρήσουµε την απόδοση του 

DIVISOR σε πραγµατικές συνθήκες πίεσης, κατά την άφιξη πλήθους 

αιτήσεων.  Επιπλέον, ήταν αναγκαία η χρήση λογισµικού που να 

αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα που παραλαµβάνει, καθώς αυτά έχουν 

κρυπτογραφηθεί για λόγους ασφάλειας. Επίσης, το ζητούµενο ήταν η 

υλοποίηση ενός Video-on-Demand συστήµατος , όπου ο εξυπηρετητής θα 

απαντά σε αιτήσεις πελατών. 

Έτσι οδηγηθήκαµε στην ανάπτυξη πηγαίου κώδικα που θα απευθύνεται στον 

Εξυπηρετητή Video, κάνοντας αίτηση για συγκεκριµένα δεδοµένα και στη 

συνέχεια θα τα παραλαµβάνει. Η ανάπτυξη έγινε στη γλώσσα 

προγραµµατισµού C και το εκτελέσιµο ονοµάζεται "client". 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  4  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Χρονοπρογραµµατισµός στο RTLinux 

Προκειµένου να παρέχουµε στο σύστηµά µας χαρακτηριστικά όπως 

προβλέψιµη συµπεριφορά και δυνατότητα λειτουργίας µε χρονικούς 

περιορισµούς πραγµατικού χρόνου, αποφασίσαµε να βασίσουµε την 

υλοποίησή µας σε ένα λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου, το 

RTLinux.  

Θέλοντας να αποτιµήσουµε την αποδοτικότητα χρονοπρογραµµατισµού του  

λειτουργικού συστήµατος RTLinux, συγκρινόµενο µε το κοινό Linux, 

εκτελέσαµε το εξής πείραµα: 

Μετρήσαµε την διαφορά στους χρόνους άφιξης διαδοχικών πακέτων - 

interarrival times, όπως τα λαµβάνει ο χρήστης, κατά τη διάρκεια 

εξυπηρέτησης δέκα παράλληλων αιτήσεων. Το πείραµα έγινε αρχικά για 

εξυπηρετητή που εκτελούνταν στο λειτουργικό σύστηµα Linux και στη 

συνέχεια για εξυπηρετητή στο λειτουργικό σύστηµα RTLinux. Στο γράφηµα 

του Σχήµατος 4-1, παρουσιάζονται προς σύγκριση τα αποτελέσµατα των δύο 

αυτών πειραµάτων. Οι µικρές τιµές των διαφορών χρόνου στα διαδοχικά 

πακέτα, που στο πρώτο γράφηµα δείχνουν να επικαλύπτονται, 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο δεύτερο γράφηµα. 
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Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 4-1, µπορούµε να πούµε µε 

βεβαιότητα ότι η χρήση του RTLinux παρουσιάζει σοβαρή ελάττωση των 

interarrival χρόνων των πακέτων. Στον Πίνακα 4-1, εµφανίζονται η διασπορά 

των τιµών των interarrivals καθώς και ο µέσος όρος αυτών, τόσο για το Linux 

όσο και για το RTLinux. Η χρήση του RTLinux οδήγησε σε µέση τιµή χρόνων 

interarrivals πέντε φορές µικρότερη έναντι αυτής στο Linux, ενώ η διασπορά 

ελαττώθηκε κατά µία τάξη µεγέθους. 

Σχήµα  4-1: Σύγκριση ∆ιαφορών Χρόνων Άφιξης  ∆ιαδοχικών 
πακέτων (interarrivals) στο Linux και στο RTLinux 
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Linux

  
RTLinux 

 
 
∆ιασπορά  
Interarrival Times  
 

27642.39 2536.40 

Μέση Τιµή  
Interarrival Times (msecs) 
 

94.49 18.14 

 
Πίνακας 4-1: Σύγκριση ∆ιασποράς και Μέσης Τιµής 

Interarrivals σε Linux και RTLinux 

 

4.2 Μονολιθικός Εξυπηρετητής 

Έπειτα από την υλοποίηση του µονολιθικού - µονοεπεξεργαστικού 

εξυπηρετητή, και προκειµένου να έχουµε  γνώση της απόδοσης αυτού υπό 

συνθήκες πίεσης, ώστε να γνωρίζουµε  κατά πόσο η κατανεµηµένη υλοποίηση 

αποτελεί βελτίωση, εκτελέσαµε το εξής πείραµα:  

Μετρήσαµε το ρυθµό παραλαβής δεδοµένων που αναγνωρίζει κάθε πελάτης 

του συστήµατος, έπειτα από αίτηση του για ένα mpeg video των 8,5 ΜΒ. 

Προκειµένου η εµφάνιση  των δεδοµένων στον τελικό χρήστη να γίνεται µε τη 

βέλτιστη ποιότητα, ο ρυθµός παραλαβής των δεδοµένων θα πρέπει να είναι 

0,643 Μbps, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του mpeg αρχείου. 

Με τη χρήση ενός script αρχείου, εκτελέσαµε το ίδιο πείραµα για ολοένα και 

µεγαλύτερο πλήθος ταυτόχρονων αιτήσεων προς τον εξυπηρετητή. Τα 

αποτελέσµατα του πειράµατος εµφανίζονται στο Σχήµα 4-2. 
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Παρατηρώντας το γράφηµα του Σχήµατος 4-2, µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι ο µονολιθικός εξυπηρετητής, που παρέχει µεγάλη λειτουργικότητα, δεν 

µπορεί να εξυπηρετήσει αποδοτικά πέραν των 15 ταυτόχρονων αιτήσεων. Η 

απόδοση αυτή είναι ανεπαρκής για έναν εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου, ο οποίος 

προσδοκά σε µεγάλο πλήθος πελατών. 

Η υλοποίηση του κατανεµηµένου εξυπηρετητή αποσκοπεί στην αύξηση αυτού 

ακριβώς του ανώτατου πλήθους ταυτόχρονων εξυπηρετήσεων.  

 

Σχήµα  4-2: Ρυθµός παραλαβής ∆εδοµένων, καθώς αυξάνεται το πλήθος των 
ταυτόχρονων εξυπηρετήσεων του Μονολιθικού Εξυπηρετητή. 
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4.3 Κατανεµηµένος Εξυπηρετητής 

 
4.3.1 Υπολογιστικό Κόστος Οντοτήτων Λογισµικού 
Προκειµένου να κατανείµουµε µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις διαφορετικές 

οντότητες λογισµικού στις δύο υπολογιστικές µονάδες του συστήµατος µας, 

προχωρήσαµε σε επιµέρους µετρήσεις του υπολογιστικού κόστους αυτών. 

Όλες οι διεργασίες µετρήθηκαν για πλήθος δεδοµένων 35Μbytes. 

Στους Πίνακες 4-2 και 4-3 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα µέτρησης του υπολογιστικού κόστους των εξής διεργασιών: 

��Ανάκτηση δεδοµένων από το δίσκο �  read  

��Aποστολή και Παραλαβή δεδοµένων από το ATM (AAL0 και AAL5) � 

ATM read - ATM send 

��Αποστολή  δεδοµένων µε UDP � UDP send 

�� Κρυπτογράφηση δεδοµένων µε τον αλγόριθµο DES � DES 

Οι µετρήσεις έγιναν τόσο για την υπολογιστική µονάδα Κωδικοποίησης Video 

- kastrato.ics.forth.gr, όσο και για την υπολογιστική µονάδα Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλων - ralou.ics.forth.gr, καθώς και για διαφορετικό µέγεθος 

τµήµατος δεδοµένων (packet size). 

 

 

 



 

 46

 
Packet Size 

 
kastrato.ics.forth.gr 
Pentium III - 450 MHz 512 Bytes 4096 Bytes 

 
Disk read - CPU time 
 

 
7790 ms 

 

 
2980 ms 

 
Memory read - CPU time 

 
270 ms 

 

 
110 ms 

 
ATM send - CPU time 
AAL0 

 
464 ms 

 
204 ms 

 
ATM send - CPU time 
AAL5 

 
520 ms 

 
196 ms 

 
DES - CPU time 

 
23238 ms 

 
23198 ms 

Πίνακας 4-2: Υπολογιστικό Κόστος ∆ιεργασιών στην 
Μονάδα Κωδικοποίησης Video. 

 
Packet Size 

 
ralou.ics.forth.gr 
Pentium III - 733MHz 512 Bytes 4096 Bytes 

 
ATM read - CPU time 
AAL0 

 
1012 ms 

 

 
294 ms 

 
ATM read - CPU time 
AAL5 

 
1048 ms 

 
270 ms 

 
UDP send - CPU time 

 
1064 ms 

 

 
424 ms 

 
DES - CPU time 

 
12620 ms 

 
12446 ms 

Πίνακας 4-3: Υπολογιστικό Κόστος ∆ιεργασιών στην 
Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων. 

Οι µετρήσεις αυτές µας οδήγησαν στην κατανοµή των οντοτήτων 

λογισµικού στα δύο σύνολα διεργασιών: Εξυπηρετητής Κωδικοποίησης 

Video και Εξυπηρετητής Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου, όπως αυτά 

περιγράφονται στις παραγράφους 3.2.3.1 και 3.2.3.2 
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4.3.2 ∆ιαφορετικές Κατανοµές - Ισοµερισµός Φορτίου 
Όπως προκύπτει και από τις µετρήσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4-

2 και 4-3, το µεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος εµφανίζει η διεργασία 

κρυπτογράφησης των δεδοµένων. Προκειµένου να καταλήξουµε στη βέλτιστη 

κατανοµή φόρτου εργασίας µεταξύ των δύο υπολογιστικών µονάδων του 

συστήµατος, εκτελέσαµε πλήθος πειραµάτων µέτρησης της απόδοσης του 

DIVISOR, αλλάζοντας την κατανοµή του λογισµικού κρυπτογράφησης. 

Στο Σχήµα 4-3, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  4-3: Μετρήσεις απόδοσης DIVISOR µε διαφορετική κατανοµή της 
διαδικασίας κρυπτογράφησης 
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4 - DIVISOR µε κατανοµή DES 33% kastrato - 66% ralou
5 - DIVISOR µε κατανοµή DES 40% kastrato - 60% ralou
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Αρχικά τοποθετήσαµε τη διαδικασία κρυπτογράφησης εξολοκλήρου στη 

Μονάδα Κωδικοποίησης Video (kastrato.ics.forth.gr). Τα αποτελέσµατα του 

πειράµατος αυτού φαίνονται στην καµπύλη 2. Στη συνέχεια, αναθέσαµε και 

στις δύο υπολογιστικές µονάδες εκτέλεση του DES. Το πρώτο πακέτο 

δεδοµένων κρυπτογραφείται από τη Μονάδα Κωδικοποίησης Video (kastrato) 

ενώ το δεύτερο από τη Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων (ralou) κ.ο.κ. - 

καµπύλη 3. Η µέτρηση της απόδοσης του Εξυπηρετητή συνεχίστηκε µε 

κατανοµή της εκτέλεσης  του DES 33% στην Μονάδα Κωδικοποίησης και 

66% στην Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων - καµπύλη 4, καθώς και µε 

κατανοµή 40% του DES στην Μονάδα Κωδικοποίησης και 60% στην 

Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων - καµπύλη 5.  

Σύµφωνα µε το γράφηµα του Σχήµατος 4-3, η κατανοµή που δηµιουργεί τον 

καλύτερο ισοµερισµό φορτίου, και γι αυτό εµφανίζει και την βέλτιστη 

απόδοση, είναι εκτελώντας το 40% του αλγόριθµου κρυπτογράφησης στη 

Μονάδα Κωδικοποίησης Video και το 60% στη Μονάδα Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλων. Η τελική υλοποίηση του DIVISOR βασίζεται σε αυτήν την 

κατανοµή. 

4.4 Σύγκριση Μονολιθικού - Κατανεµηµένου 
4.4.1 Ρυθµός Αποστολής και Λήψης ∆εδοµένων 
Όπως φάνηκε και από το γράφηµα του Σχήµατος 4-3,  ο κατανεµηµένος 

Video-on-Demand εξυπηρετητής που υλοποιήσαµε , υπεύθυνος για ανάκτηση 

δεδοµένων, κωδικοποίηση video, επιτόπου (on-the fly) κρυπτογράφηση 

καθώς και αποστολή δεδοµένων στους τελικούς χρήστες, µε ποιότητα 

υπηρεσίας, εµφανίζει ιδιαίτερα βελτιωµένη απόδοση έναντι αυτής του 

µονολιθικού εξυπηρετητή.  
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Στο Σχήµα 4-4, παρουσιάζονται προς σύγκριση ο ρυθµός παραλαβής 

δεδοµένων όταν οι χρήστες εξυπηρετούνται από τον µονολιθικό εξυπηρετητή 

- καµπύλη 2, αλλά και όταν εξυπηρετούνται από τον κατανεµηµένο - καµπύλη 

3. Οι  αιτήσεις των χρηστών είναι για ένα mpeg video των 8,5 ΜΒ, ενώ ο 

ρυθµός παραλαβής των δεδοµένων θα πρέπει να είναι 0,643 Μbps - καµπύλη 

1, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του mpeg αρχείου. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενώ ο µονολιθικός εξυπηρετητής δεν µπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά 

περισσότερες από 15 ταυτόχρονες αιτήσεις, ο DIVISOR αποστέλλει δεδοµένα 

video µε τον κατάλληλο ρυθµό µετάδοσης, µε εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας, 

Σχήµα  4-4: Σύγκριση Ρυθµού Παραλαβής ∆εδοµένων, καθώς 
αυξάνεται το πλήθος των ταυτόχρονων εξυπηρετήσεων του 
Μονολιθικού και του Κατανεµηµένου Εξυπηρετητή. 
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σε 45 πελάτες του ∆ιαδικτύου ταυτοχρόνως. Η µέτρηση αυτή αποδεικνύει τον 

DIVISOR ικανό εξυπηρετητή, ευρείας χρήσης. 

4.4.2 ∆ιασπορά Ρυθµού Μετάδοσης και Λήψης 
Εκτελώντας τα πειράµατα στα οποία αναφερόµαστε στην προηγούµενη 

παράγραφο 4.4.1, παρατηρήσαµε ότι ο κατανεµηµένος εξυπηρετητής όχι απλά 

αποστέλλει δεδοµένα µε το σωστό κατά µέσο όρο ρυθµό µετάδοσης σε 

µεγαλύτερο αριθµό ταυτόχρονων χρηστών αλλά εγγυάται ότι ο καθένας εκ 

των πελατών θα λαµβάνει έγκαιρα τα δεδοµένα, γεγονός που δεν ισχύει για 

τον µονολιθικό εξυπηρετητή. Στο Σχήµα 4-5, παρουσιάζεται η διασπορά του 

ρυθµού λήψης δεδοµένων, µεταξύ των χρηστών που εξυπηρετούνται 

συγχρόνως από τον µονολιθικό και τον κατανεµηµένο εξυπηρετητή. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  4-5: ∆ιασπορά Ρυθµού Παραλαβής ∆εδοµένων µεταξύ 
χρηστών, που εξυπηρετούνται από το Μονολιθικό και τον  

Κατανεµηµένο Εξυπηρετητή. 
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4.4.3 Απώλειες ∆εδοµένων 
Καθώς  η υλοποίηση του κατανεµηµένου video εξυπηρετητή, εµπεριέχει 

αποστολή δεδοµένων raw ATM, χωρίς έλεγχο ροής (flow control), έπρεπε να 

ελεγχθεί το ενδεχόµενο απώλειας δεδοµένων. 

Προκειµένου να ελέγξουµε τις πιθανές απώλειες δεδοµένων σε περίπτωση 

υπερφόρτωσης του συστήµατος, µετρήσαµε το πλήθος των δεδοµένων που 

λαµβάνουν οι χρήστες καθώς  εξυπηρετούνται τόσο από τον µονολιθικό όσο 

και από τον κατανεµηµένο εξυπηρετητή. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης 

αυτής φαίνονται στο Σχήµα 4-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  4-6: Απώλειες ∆εδοµένων του Μονολιθικού και του  
Κατανεµηµένου Εξυπηρετητή. 
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Ο κατανεµηµένος εξυπηρετητής παρουσιάζει απώλειες δεδοµένων, αλλά για 

τέτοιο πλήθος ταυτόχρονων εξυπηρετήσεων χρηστών που ουσιαστικά η 

εξυπηρέτηση τους είναι ανώφελη καθώς ο ρυθµός παραλαβής δεδοµένων  

είναι µη αποδεκτός.  

Ο µονολιθικός εξυπηρετητής δεν εµφανίζει απώλειες δεδοµένων. Όταν το 

σύστηµα έχει µεγάλο φόρτο εργασίας, αποστέλλει δεδοµένα µε µικρότερο 

ρυθµό αποστολής δεδοµένων. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 4-4 και 4-

6, µπορούµε να πούµε ότι ο Κατανεµηµένος Εξυπηρετητής µπορεί να 

εξυπηρετήσει µε τη βέλτιστη ποιότητα υπηρεσίας - αναµενόµενος ρυθµός 

µετάδοσης, µη απώλεια δεδοµένων - 45 χρήστες ταυτοχρόνως, έναντι 15 

χρηστών από τον Μονολιθικό Εξυπηρετητή.     
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Κ ε φ ά λ α ι ο  5  

EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 Γενικά 

H εντυπωσιακή ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου κατά την τελευταία δεκαετία, 

αύξησε δραµατικά τις απαιτήσεις απόδοσης των εξυπηρετητών του 

παγκόσµιου ιστού. Πρόσφατα αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι το πλήθος των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου και η ροή δεδοµένων που αυτοί προκαλούν, 

αυξάνεται εκθετικά [Kahle97]. Ειδικά οι σύγχρονες εφαρµογές του 

∆ιαδικτύου, που αναλαµβάνουν εξυπηρέτηση χρηστών µε πολυµεσικά 

δεδοµένα, όπως video streaming, οφείλουν να υποστηρίζονται από συστήµατα 

βέλτιστης απόδοσης, προκειµένου να παρέχουν εγγυήσεις ποιότητας 

υπηρεσίας.      

Στοχεύοντας στην βελτίωση της απόδοσης εξυπηρετητών πολυµεσικών 

δεδοµένων, πλήθος ερευνών λαµβάνουν χώρα, αλλά οι προσεγγίσεις των 

ερευνητών διαφέρουν. Στις επόµενες παραγράφους, θα αναφερθούµε 

αναλυτικότερα στις πιο διαδοµένες αυτών. 

 

5.2 ∆ιαχείριση ∆εδοµένων 

Καθώς το µέγεθος των πολυµεσικών δεδοµένων είναι εκ φύσεως µεγάλο, 

πλήθος ερευνών έχουν επικεντρωθεί σε εξυπηρετητές αποθήκευσης video και 

στους τρόπους µε τους οποίους µπορούν αυτοί να κάνουν βέλτιστη χρήση των 

αποθηκευτικών τους µέσων -  δίσκος και µνήµη.  
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Ιδιαίτερα διαδεδοµένες είναι υλοποιήσεις που χρησιµοποιούν ειδικό υλικό ως 

µέσο αποθήκευσης όπως πλήθος ανεξάρτητων δίσκων - RAID (Redundant 

Arrays of Independent Disks), συνδυαζόµενο µε πλήθος controllers 

[Kumar96]. Υπήρξαν επίσης υλοποιήσεις τεχνικών βέλτιστης τοποθέτησης 

των πολυµεσικών δεδοµένων στο αποθηκευτικό υλικό - δίσκοι, ώστε να 

εγγυώνται υψηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης αλλά και ανεκτικότητα σε λάθη 

(fault tolerance) [Bolosky97].  

Ερευνητές παρατήρησαν ότι ένα αρχείο video ναι µεν προσπελαύνεται 

σειριακά, αλλά συγχρόνως έχει ιδιαίτερα µεγάλο µέγεθος για να τοποθετηθεί 

εξολοκλήρου στην κρυφή µνήµη. Εποµένως κοινοί αλγόριθµοι διαχείρισης της 

cache - όπως ο LRU - δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση. Έτσι αναπτύχθηκαν 

καινοτοµικές µέθοδοι διαχείρισης της κρυφής µνήµης ενός εξυπηρετητή video 

[Dan94].  

5.3 Υπερυπολογιστικά Συστήµατα 
 
Ειδικά οι εµπορικοί εξυπηρετητές video, προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις 

υψηλές απαιτήσεις ρυθµού εξυπηρέτησης και διαχείρισης τεράστιου όγκου 

δεδοµένων, υλοποιούνται βασιζόµενοι σε υπερυπολογιστικά συστήµατα και 

ειδικού σκοπού παράλληλες µηχανές. 

Eταιρείες όπως η Digital Equipment, µε την γραµµή προϊόντων Mediaplex 

Network Server, βασιζόµενη στο ειδικό υλικό της AlphaServer, η Oracle µε 

τον εξυπηρετητή Media Server [Laursen94], η nCube, η Starlight Networks  

µε τον StarWare video server, η Silicon Graphics βασιζόµενη στους υψηλής 

απόδοσης σταθµούς εργασίας της, η IBM , η Micropolis, κατασκευάστρια 

σκληρών δίσκων, µε τη σειρά προϊόντων AV Server και πλήθος άλλων, 
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παράγουν εξυπηρετητές video µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις αλλά και κόστος, 

βασιζόµενοι σε ακριβό υλικό, ειδικού σκοπού.   

5.4 Συστάδες Υπολογιστών 

Προκειµένου να εµφανίζουν υψηλές επιδόσεις αλλά µε λογικό κόστος 

υλοποίησης, πλήθος αρχιτεκτονικών συστηµάτων εξυπηρέτησης video  

βασίζονται σε συστάδες υπολογιστών, συνδεδεµένων µέσω δικτύου υψηλής 

ταχύτητας.  

Ο εξυπηρετητής δικτύου Elvira [Sandsta97] υλοποιείται από ένα cluster 

σταθµών εργασίας Unix, συνδεδεµένων µέσω ενός µεταγωγέα ATM, ενώ ο 

Tiger Video Fileserver [Bolosky97] σχεδιάστηκε βασιζόµενος σε µία συστάδα 

προσωπικών υπολογιστών, εντός ενός switched δικτύου, χρησιµοποιώντας 

επιπλέον υλικό - δίσκους και controllers - για τη διαχείριση των δεδοµένων. 

Οι Bonhomme και Geoffray [Bonhomme2000] προτείνουν   µία 

αρχιτεκτονική εξυπηρετητή Video που αποτελείται από υπολογιστικές 

µονάδες συνδεδεµένες µέσω του υψηλής ταχύτητας µηχανισµού επικοινωνίας 

σταθµών εργασίας Myrinet [Myrinet]. 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις, αν και είναι συναφείς µε την ιδέα υλοποίησης 

του DIVISOR, διαφέρουν στο ότι δεν επιχειρούν να ελαττώσουν το κόστος 

της επεξεργασίας πρωτοκόλλων δικτύου, όπως µετρήθηκε στην παράγραφο 

1.2 της παρούσας εργασίας. 

 

5.5 Embedded Boards 

Κάποιοι  ερευνητές, θεωρώντας την επεξεργασία πρωτοκόλλων δικτύου ως 

µία διεργασία που επιβαρύνει έναν εξυπηρετητή, πόσο µάλλον έναν 

εξυπηρετητή video, επικεντρώθηκαν σε τεχνικές ελάττωσης του κόστους 

αυτής. 
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Ο Ορφανός και οι συνεργάτες του [Orphanos2000] υλοποίησαν ένα embedded 

σύστηµα επιτάχυνσης της επεξεργασίας πρωτοκόλλων δικτύου. 

Χρησιµοποιώντας ένα embedded board ειδικού σκοπού, διαχώρισαν την 

επεξεργασία των επικεφαλίδων των TCP/IP πακέτων και τον υπολογισµό των 

checksums, από την ανάκτηση δεδοµένων και την µεταφορά αυτών από τη 

µνήµη του εξυπηρετητή κατευθείαν στο ∆ίκτυο.  

 

5.6 Η δική µας προσέγγιση - DIVISOR 

 

Ο Κατανεµηµένος Video Server - DIVISOR που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας, αποτελεί µία προσέγγιση αντίθετη προς τη χρήση 

εξειδικευµένου υλικού, όπως embedded boards. Προτείνουµε τη χρήση κοινού 

υλικού, χαµηλού κόστους, παρουσιάζοντας ένα σύστηµα ικανό να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις υψηλής  απόδοσης της σύγχρονης τεχνολογίας.  
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Κ ε φ ά λ α ι ο  6  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

6.1 Επίλογος 
 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στην σχεδίαση, υλοποίηση 

και αποτίµηση ενός Video Streaming Kατανεµηµένου  Eξυπηρετητή υψηλής 

απόδοσης - DIVISOR.  

Ο DIVISOR είναι κατανεµηµένος σε δύο µέρη, την Μονάδα Κωδικοποίησης 

Video και την Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου. Η Μονάδα 

Κωδικοποίησης Video εκτελεί ανάκτηση δεδοµένων, κωδικοποίηση 

δεδοµένων και κρυπτογράφηση για λόγους ασφάλειας, ενώ η Μονάδα 

Επεξεργασίας Πρωτοκόλλων ∆ικτύου φροντίζει για την αποστολή των 

δεδοµένων στους τελικούς χρήστες1.  Προκειµένου να αναπτύξουµε ένα 

σύστηµα χαµηλού κόστους και µε δυνατότητες κλιµάκωσης, χρησιµοποιήσαµε 

εµπορικά και ευρέως χρησιµοποιούµενα προϊόντα. Υλοποιήσαµε το σύστηµα 

µας χρησιµοποιώντας µία µικρή συστάδα προσωπικών υπολογιστών, 

συνδεδεµένων µέσω µίας οπτικής ίνας (raw ATM επικοινωνία).  

                                                 
1 Στην τελική υλοποίηση του DIVISOR, η µονάδα επεξεργασίας πρωτοκόλλων εκτελεί και µέρος του 
αλγόριθµου κρυπτογράφησης, για καλύτερο ισοµερισµό φορτίου 
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Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών   µετρήσεων  που έγιναν, προκειµένου να 

αποτιµήσουµε την απόδοση του συστήµατος µας, αναδεικνύουν ότι ο 

DIVISOR µπορεί µε αποδοτικό τρόπο να εξυπηρετήσει µεγάλο πλήθος 

χρηστών, έναντι  ενός µονολιθικού εξυπηρετητή, παρέχοντας πλήθος 

λειτουργικότητας και εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service -

QoS). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 

 
Η εφαρµογή έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού C, και έχει 

επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία της σε συστήµατα που χρησιµοποιούν το 

λειτουργικό σύστηµα Linux. Για καλύτερη απόδοση, συνίσταται η Μονάδα 

Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου να εγκατασταθεί σε σύστηµα που χρησιµοποιεί 

το Real Time Linux. 

 

Πακέτο εφαρµογής 
 

Το «πακέτο» της εφαρµογής, δηλαδή το αρχείο divisor.tar.gz, περιέχει όλον 

τον κώδικα του συστήµατος σε δύο τµήµατα (encoding.tar και protocol.tar), 

καθώς και ορισµένα επιπλέον αρχεία. Αναλυτικά, περιλαµβάνονται τα 

παρακάτω αρχεία: 

 

 

Στο αρχείο encoding.tar 

A/A Όνοµα αρχείου Περιεχόµενα αρχείου 

1 Encoding.c Το αρχείο αυτό περιέχει την υλοποίηση του 

λογισµικού της Μονάδας Κωδικοποίησης Video, 

όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω. 

2 mpeg.c Το αρχείο αυτό περιέχει τα απαραίτητα για την 

ανάκτηση, από την επικεφαλίδα των mpeg αρχείων 
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(mpeg file header), της πληροφορίας που αφορά τον 

απαραίτητο ρυθµό µεταφοράς του video, ώστε να 

εµφανίζεται σωστά στον τελικό πελάτη. 

3 atm.c Στο αρχείο αυτό υπάρχουν οι απαραίτητες ρουτίνες 

για την επικοινωνία των δύο µονάδων, δηλαδή για 

την χρήση των raw ATM sockets. 

4 des.c Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης DES (Data 

Encryption Standard), που χρησιµοποιείται από τον 

κατανεµηµένο video server υπάρχει υλοποιηµένος 

σε αυτό το αρχείο, σε απλοποιηµένη βέβαια µορφή. 

5 client.c Στο αρχείο αυτό υλοποιείται το λογισµικό του 

πελάτη, που ζητά το αρχείο video από τον video 

server, είτε τον κατανεµηµένο, είτε τον µονολιθικό. 

6 util.c Στο αρχείο αυτό περιέχονται ορισµένες απλές 

συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται κυρίως από το 

Encoding.c  

7 divisor.h Στο αρχείο αυτό δηλώνονται τα εξωτερικά αρχεία 

που χρησιµοποιούνται από το κυρίως πρόγραµµα. 

8 buffer.h Μεταβλητές που χρησιµοποιούνται συνολικά στο 

σύστηµα, όπως το µέγεθος του τµήµατος 

δεδοµένων σε bytes κ.α., δηλώνονται σε αυτό το 

αρχείο. 

9 Monolithic.c Το λογισµικό του µονολιθικού video server 

υλοποιείται σε αυτό το αρχείο. 

10 Makefile Το αρχείο αυτό περιέχει την απαραίτητη 

πληροφορία για την µεταγλώττιση (compilation) 

του κώδικα της εφαρµογής, χρησιµοποιώντας την 

εντολή make. Αναλυτικότερες οδηγίες υπάρχουν 
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παρακάτω. 

11 clients Το αρχείο αυτό είναι ένα script, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να εκτελεστούν αυτόµατα 

πολλοί πελάτες ταυτόχρονα, ζητώντας το video από 

τον server. 

 

 

 

Στο αρχείο protocol.tar 

A/A Όνοµα αρχείου Περιεχόµενα αρχείου 

1 Protocol.c Το αρχείο αυτό περιέχει την υλοποίηση του 

λογισµικού της Μονάδας Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου. 

2 rtp.C Στο αρχείο αυτό περιέχεται η υλοποίηση του 

πρωτοκόλλου RTP (Real Time Protocol) σε 

γλώσσα προγραµµατισµού C++. 

3 rtp.h Μεταβλητές, συναρτήσεις και εξωτερικά αρχεία 

που χρησιµοποιούνται από το rtp.C δηλώνονται σε 

αυτό το αρχείο. 

4 random.c Σε αυτό το αρχείο περιέχονται συναρτήσεις 

δηµιουργίας τυχαίων αριθµών, που 

χρησιµοποιούνται από το πρωτόκολλο rtp. 

5 atm.c όπως ανωτέρω 

6 des.c � 

7 util.c � 

8 client.c � 

9 divisor.h � 
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10 buffer.h � 

11 Monolithic.c � 

12 bitrate.c � 

13 Makefile � 

14 clients � 

 

 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 
 

Η εγκατάσταση της εφαρµογής είναι αρκετά απλή. Παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν σε καθεµιά από τις δύο 

µονάδες επεξεργασίας. 

 

 

Εγκατάσταση Μονάδας Κωδικοποίησης Video 
 

1. Το αρχείο divisor.tar.gz είναι συµπιεσµένο. Αρχικά πρέπει να 

αποσυµπιεστεί, µε την εντολή:  

 

gunzip divisor.tar.gz 

 

Το αρχείο που θα προκύψει µετά την εκτέλεση της παραπάνω 

εντολής είναι το divisor.tar. 
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2. Το αρχείο divisor.tar είναι «πακέτο» αρχείων, και πρέπει τα αρχεία 

αυτά να ανακτηθούν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εκτελεστεί η 

εντολή: 

 

tar xvf divisor.tar 

 

Μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής, θα έχει δηµιουργηθεί 

ένας κατάλογος �divisor�, ο οποίος θα περιέχει τα αρχεία 

encoding.tar και protocol.tar. 

 

3. Το αρχείο encoding.tar, που περιέχει το λογισµικό της Μονάδας 

Κωδικοποίησης Video, είναι «πακέτο» αρχείων. Η ανάκτηση των 

αρχείων πρέπει να γίνει µε την εντολή: 

 

tar xvf encoding.tar 

 

Μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής, θα έχει δηµιουργηθεί 

ένας κατάλογος (directory) µε το όνοµα �encoding�, µέσα στον 

�divisor�, ο οποίος περιέχει όλα τα αρχεία της Μονάδας 

Κωδικοποίησης Video. 
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4. Μέσα στον κατάλογο encoding, υπάρχει το αρχείο Makefile που 

περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη µεταγλώττιση 

του προγράµµατος. Έτσι, για να µεταγλωττιστεί το πρόγραµµα και 

να δηµιουργηθούν όλα τα εκτελέσιµα αρχεία, αρκεί να εκτελεστεί 

η εντολή: 

 

make all 

 

Αν δεν είναι επιθυµητή η δηµιουργία όλων των εκτελέσιµων 

αρχείων, αλλά µόνο των απαραίτητων για τη λειτουργία του 

µονολιθικού video server, τότε αντί της παραπάνω εντολής µπορεί 

να δοθεί η: 

 

make monolithic 

  

Όµοια, αν είναι επιθυµητή η δηµιουργία µόνο των απαραίτητων 

για τη λειτουργία της Μονάδας Κωδικοποίησης Video, τότε αρκεί 

η εντολή: 

 

make encoding 

 

Για τη δηµιουργία του εκτελέσιµου αρχείου του πελάτη µόνο, 

µπορεί να δοθεί: 

 

make client 
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Τέλος, για τη διαγραφή των εκτελέσιµων αρχείων, υπάρχει η 

εντολή: 

 

make clean 

 

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω τεσσάρων 

βηµάτων, το πρώτο µέρος της εφαρµογής έχει εγκατασταθεί 

σωστά. Στη συνέχεια, πρέπει να γίνει η εγκατάσταση και στη 

Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου.  

 

 

 

Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου 
 

Αρχικά, πρέπει να ακολουθηθούν και εδώ τα δύο πρώτα βήµατα της 

παραγράφου Εγκατάσταση Μονάδας Κωδικοποίησης Video. Μόλις 

ολοκληρωθούν αυτά, θα έχει δηµιουργηθεί ο κατάλογος �divisor�, o οποίος θα 

περιέχει τα αρχεία encoding.tar και protocol.tar. 

 

 

1. Το αρχείο protocol.tar, που περιέχει το λογισµικό της Μονάδας 

Κωδικοποίησης Video, είναι «πακέτο» αρχείων. Η ανάκτηση των 

αρχείων πρέπει να γίνει µε την εντολή: 

 

tar xvf protocol.tar 

 

Μετά την εκτέλεση της παραπάνω εντολής, θα έχει δηµιουργηθεί 

ένας κατάλογος (directory) µε το όνοµα �protocol�, µέσα στον 

�divisor�. 
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2. Μέσα στον κατάλογο protocol, υπάρχει το αρχείο Makefile. Η 

χρήση της εντολής make για µεταγλώττιση της εφαρµογής, γίνεται 

ακριβώς όπως περιγράφεται στο βήµα 4 της 6.2.1. Η µόνη 

διαφοροποίηση είναι η δυνατότητα δηµιουργίας µόνο των 

απαραίτητων για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου, οπότε αρκεί η εντολή: 

 

make protocol 

 

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της 

Μονάδας Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου, η εφαρµογή έχει 

εγκατασταθεί σωστά, και είναι έτοιµη προς εκτέλεση.  

 

 

 

Οδηγίες εκτέλεσης 
 

Η διαδικασία της εκτέλεσης της εφαρµογής του κατανεµηµένου video server 

(DIVISOR) είναι αρκετά απλή, αρκεί να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα: 

 

1. Εκκίνηση Μονάδας Κωδικοποίησης Video: Στον υπολογιστή 

που θα παίξει το ρόλο της Μονάδας Κωδικοποίησης Video, πρέπει 

να εκτελεστεί, από το directory του DIVISOR, το κατάλληλο 

πρόγραµµα, δίνοντας 

 

./Encoding 
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2. Εκκίνηση Μονάδας Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου: Στον 

υπολογιστή που θα αναλάβει την Μονάδα Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου εκτελείται, από το directory του DIVISOR, το 

αντίστοιχο πρόγραµµα, µε 

 

./Protocol <port number> 

 

Όπου <port number>, πρέπει να δοθεί το port, στο οποίο θα 

περιµένει η Μονάδα Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου αιτήσεις από 

τους πελάτες µέσω πρωτοκόλλου UDP. Για παράδειγµα: 

 

./Protocol 5010 

 

3. Εκκίνηση Πελατών µε script (α� τρόπος): Σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή, που συνδέεται µέσω δικτύου µε τη Μονάδα 

Επεξεργασίας Πρωτοκόλλου, µπορεί να εκτελεστεί ο πελάτης ή οι 

πελάτες που ζητούν το video. Αυτό γίνεται εκτελώντας από το 

directory του divisor το script �clients�, µε τις κατάλληλες 

παραµέτρους.  

 

Οι παράµετροι εκτέλεσης του script �clients� είναι κατά σειρά  το 

δικτυακό όνοµα (hostname) της Μονάδας Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου, το port στο οποίο περιµένει αιτήσεις, το όνοµα του 

αρχείου video που θα ζητήσουν, και το επιθυµητό πλήθος των 

πελατών. Η γενική µορφή λοιπόν της σωστής εκτέλεσης του 

clients είναι: 

 



 

 68

./clients <hostname> <port> <filename> <#> 

 

Για παράδειγµα: 

 

./clients ralou 5010 test.mpg 20 

 

Η παραπάνω εντολή θα εκτελέσει 20 πελάτες, οι οποίοι θα 

ζητήσουν το video test.mpg από τη Μονάδα Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου, η οποία έχει δικτυακό όνοµα �ralou�, και περιµένει 

αιτήσεις στο port 5010. 

 

4. Εκκίνηση Πελατών αυτόνοµα (β� τρόπος): Αντί για την 

εκτέλεση του clients, πελάτες µπορούν να εκτελεστούν και 

αυτόνοµα, ως 

 

./client <hostname> <port> <filename> 

 

Τα πεδία hostname, port και filename αντιστοιχούν, όπως και 

παραπάνω, στο δικτυακό όνοµα της Μονάδας Επεξεργασίας 

Πρωτοκόλλου, στο port στο οποίο περιµένει αυτή αιτήσεις και στο 

όνοµα του αρχείου video που θα ζητηθεί. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ακολουθώντας το βήµα 4 αντί του 

βήµατος 3, εκτελείται µόνο ένας πελάτης. 

 

5. Εκτέλεση εφαρµογής - παρατηρήσεις: Μετά την ολοκλήρωση 

του βήµατος 3 ή του βήµατος 4, οι πελάτες ζητούν το video από 

τον DIVISOR, και αρχίζει η διανοµή του σε αυτούς. Μόλις το 
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αρχείο µεταφερθεί ολόκληρο στους πελάτες, αυτοί τερµατίζουν, 

ενώ ο DIVISOR παραµένει ενεργός, και περιµένει νέες αιτήσεις 

από νέους πελάτες, για να τους παρέχει video. Έτσι, τα βήµατα 1 

και 2 απαιτούνται µόνο πριν την πρώτη αίτηση πελάτη για video. 

Για τις επόµενες αιτήσεις δεν απαιτείται διακοπή και 

επανεκκίνηση του DIVISOR, οπότε αρκούν τα βήµατα 3 ή 4. 

 

 

 

Για να εκτελεστεί ο µονολιθικός video server, πρέπει: 

 

1. Εκκίνηση µονολιθικού video server: Για να εκτελεστεί ο 

µονολιθικός video server, αρκεί, από το directory της εφαρµογής, 

να δοθεί 

 

./Monolithic <port> 

 

Όπου port πρέπει να δοθεί το port, στο οποίο θα περιµένει αιτήσεις 

µέσω UDP από τους πελάτες για παροχή του video. 

 

2. Εκκίνηση πελατών: Όσον αφορά τους πελάτες για τον 

µονολιθικό video server, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι µε 

αυτούς που ζητούν το video από τον κατανεµηµένο, των οποίων 

τον τρόπο εκτέλεσης περιγράψαµε στα βήµατα 3 και 4. 

 

3. Εκτέλεση εφαρµογής - παρατηρήσεις: Μετά την ολοκλήρωση 

και του βήµατος 2, οι πελάτες ζητούν το video από τον µονολιθικό 

video server, και αρχίζει η διανοµή του σε αυτούς. Μόλις το 
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αρχείο µεταφερθεί ολόκληρο στους πελάτες, αυτοί τερµατίζουν, 

ενώ ο server παραµένει ενεργός, και περιµένει νέες αιτήσεις από 

νέους πελάτες, για να τους παρέχει video, όπως και ο DIVISOR. 

Έτσι, τo βήµα 1 απαιτείται µόνο πριν την πρώτη αίτηση πελάτη 

για video.  
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