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1. Prin multiplicarea fluxului de date: re eaua preia fluxul de date de la surs , precum i adresel
tuturor receptorilor poten iali i transmite apoi fiec rui receptor în parte acela i flux de date. Eviden
aceast  modalitate de distribu ie nu este adecvat  pentru broadcasting. Putem totu i simula distribu i
broadcast în anumite condi ii pe care le vom expune în cele ce urmeaz  (Figura 2. 32. Arbore Multicast c
un singur expeditor) . 
2. F r  multiplicare: se consider  c  topologia re elei permite în mod implicit servicii multicast
broadcast, astfel încât un singur flux de date provenit de la surs  poate fi recep ionat de c tre to
receptorii poten iali. Acesta este cazul re elelor locale (cu excep ia celor de tip "token-ring" sau FDD
care, în plus, trebuie s  asigure retransmisia mesajului primit), al re elelor de televiziune pe cablu, a
transmisiilor prin satelit, etc. 
În  re elele  locale  cu  comutare  de  pachete  broadcasting-ul  se implementeaz  pur si simplu pri
alocarea unei anumite adrese, numit  adres  de broadcast. Fiecare pachet corespunz tor unei transmis
broadcast va avea ata at  aceast  adres . 
Distribu ia multicasting se implementeaz  - în acela i mod, cu deosebirea c  în loc de adresa - d
broadcast se utilizeaz  o adres  de grup. Interfa a sistem /re ea a receptorilor poten iali analizeaz  aceast
adres  i decide dac  mesajul este sau nu adresat sistemului respectiv în func ie de apartenen a acestuia l
un anumit grup. La rândul lor, grupurile pot fi închise sau deschise.  
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Figura 2. 33. Arbore cu doi expeditori  
Distribu ia multicasting pentru grupuri închise presupune (Figura 2. 33. Arbore cu doi expeditori 
existenta unei liste de adrese a membrilor acestui grup, ace tia fiind singurii care pot recep iona fluxul d
date care li se adreseaz . 
În cazul transmisiei spre un grup deschis, oricare receptor poten ial poate s  se al ture grupului, putân
astfel s  recep ioneze fluxul multicast. Din punctul de vedere al sursei, acest mod de transmisie seam n
cu broadcasting-ul din moment ce fiecare dintre receptori poten iali are posibilitatea de a acces
informa ia transmis . Din punctul de vedere al receptorului poten ial adresa multicast îi ofer  acestui
posibilitatea de a filtra informa iile vehiculate în re eaua la care este conectat. 
Distribu ia multicast spre grupuri deschise este deosebit de util  pentru simularea distribu iei broadcast î
re elele WAN.  
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Figura 2. 34. Conferin e Electronice  
 Distribu ia audio-video pentru prezent ri i conferin e . Definirea parametrilor sistemulu
Transmisia multimedia a evenimentelor publice este una din aplica iile de baz  - ale distribu iei audio
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video. Aceast  aplica ie seam n  într-o anumit  m sur  cu videofonia, în sensul c  se transmisia su
form  digital  sunet i imagine, dar apar o serie de deosebiri care le diferen iaz  - net. În primul rând
aceasta este o aplica ie interpersonal  de grup, distribuia fiind de tip multicast sau broadcast, spr
deosebire de videofonie care se adresa în principal comunicatei intre dou  persoane. În al doilea rând
natura imaginilor transmise impune p strarea unei rezolu ii superioare celei din videofonie. 
 Dac  inem seama de particularit ile unei prezent ri publice (Figura 2. 34. Conferin e Electronice
, în care centrul de interes alterneaz  intre vorbitor i elementele auxiliare de care acesta se folose te î
prezentare (tabl , ecran de proiec ie, monitor, etc.), constat m c  nu este suficient  o camera - video fix
focalizat  - într-un anumit plan. Se impune a adar prezenta unui operator care s  - urm reasc  mi c ril
vorbitorului i s  alterneze scenete filmate în func ie de centrul de interes la un moment dat. O solu ie ma
bun  ar consta în utilizarea a dou  camere video fixe, una focalizat  pe vorbitor, iar cealalt  - p
elementul auxiliar de care acesta se folose te, i transmiterea ambelor imagini. Aceast  ultim  - solu i
necesit , evident, un debit binar de transmisie mai mare, iar pe de alt  - parte implic  transmiterea uno
scene de relevan  sc zut , având în vedere alternan a centrului de interes intre cele don  secven e video.
Dup  cum am v zut la videofonie, calitatea secven ei video transmise o apreciem în func ie de rezolu i
unei imagini i de rata de reîmprosp tare. Dac  sistemul de preluare a imaginilor permite achizi ia 
codarea în timp real la o rezolu ie comparabil  cu cea a imaginii de televiziune i o rat  de reîmprosp tar
de 25 cadre pe secund  ("full motion") i dac  re eaua de transport suport  un debit binar suficient d
ridicat, atunci secven a video se transmite la parametri specifica i. De cele mai multe ori ins , nu est
posibil acest lucru, astfel încât va trebui s  realiz m un compromis intre rezolu ie i rata d
reîmprosp tare. Având în vedere faptul c  în cadrul unei prezent ri centrul de interes este concentrat î
cea mai mare parte asupra con inutului ecranului de proiec ie sau al tablei de care se folose te vorbitoru
trebuie ca imaginea transmis  s  aib  o rezolu ie apropiat  de cea din televiziunea radiodifuzat . Pe d
alt  parte, con inutul tablei sau al ecranului de protec ie se modific  suficient de rar pentru a admite o rat
de reîmprosp tare de doar un cadru pe secund . Totu i, atunci când imaginea îl reprezint  pe vorbito
este mai pu in important  rezolu ia decât rata de reîmprosp tare. Din acest motiv, ideal ar fi ca sistemul s
permit  comutarea rezolu iei în func ie de con inutul imaginii transmise. 
Sunetul aferent acestor transmisii multimedia se transmite la o calitate comparabil  cu cea din videofonie
 Distribu ia audio-video local  . Aplica ia este destinat  seminariilor, sesiunilor de comunic ri sa
întâlnirilor de lucru în cadrul unor institu ii, campusuri, etc. Rezult  de aici o proprietate esen ial  
aplica iei i anume posibilitatea utiliz rii re elelor locale ca suport pentru transmisia informa iei digital
audio-video (figura 4.9). 
 Sta iile conectate la re ea trebuie s  dispun  doar de un modul software pentru decodarea datelo
audio-video si de o plac  de extensie pentru redarea sunetului (sound-blaster). Dac  secven ele video s
transmit cu o rat  de reîmprosp tare mai mare, atunci este necesar  echiparea fiec rei sta ii cu un modu
hardware de decodare. 
Re eaua de transport trebuie s  asigure transmisia la un debit binar de 200 kbps pentru imagini alb negr
cu 256 de niveluri de gri (8 b /pixel), rezolu ie medie i o rat  de reîmprosp tare de maxim 2 cadre 
secund , aceste valori reprezentând calitatea minim  acceptat  pentru aplica ii de acest tip. 
Pentru o calitatea a imaginii comparabil  cu cea din televiziunea color radiodifuzat  (rezolu ie de 76
x575 pixeli, rata de reîmprosp tare de 25 cadre / secund  i profunzimea culorilor de 16 bit / pixel ) ar 
necesar un debit binar de transmisie de aproximativ 168 Mbps - o valoare mult prea mare pentr
majoritatea re elelor locale uzuale. Totu i, dac  se dispune de un echipament de compresie / decompresi
avansat (MPEG-2), debitul binar poate s  scad  sub 10Mbps. 
 Distribu ia audio-video la distan  . Odat  cu cre terea num rului receptorilor poten iali datorit
m ririi zonei geografice care poate fi acoperit  prin distribu ia la distanta se diversific  i domeniile d
utilizare ale acestor aplica ii. Putem aminti în acest sens înv mântul la distanta, prezent ri comercial
lucrul în cooperare cu echipe din institu ii diferite i multe altele. Dar simultan cu avantajele unui spectr
mai larg de aplica ii, apare o problem  important  legat  de confiden ialitatea comunic rii, specific
aplica iilor care deservesc lucrul în cooperare. Pentru asigurarea secretului comunic rii se utilizeaz  dou
principii diferite :  
Criptarea informa iei audio-video. În acest caz distribu ia poate fi de tip broadcast, astfel încât oric
sistem conectat la re ea poate recep iona datele, în schimb numai posesorii codului de decriptare pot ave
acces la con inutul audio-video M mesajelor. Solu ia are totu i o serie de dezavantaje care decurg di
surplusul de opera ii necesare i din m rirea debitului binar al datelor criptate. 
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Distribu ia multicast spre grupuri închise. Dac  nu se poate utiliza metoda cript rii, atunci exist  ma
multe variante. Solu ia care ofer  cea mai bane confiden ialitate consta în utilizarea unei re ele fizice car
conecteaz  exclusiv receptorii autoriza i. Evident, metoda nu este practic  atunci când receptorii sun
r spândi i pe o arie larg . O alternativ  a acestei solu ii pentru re elele WAN se poate implementa pri
multicasting cu legaturi punct-la-punct multiple, dar i aceasta are dezavantajul unul num r restrâns d
receptori poten iali. 
 Considera iile f cute asupra debitului binar al fluxului de date audio-video r mân valabile i aic
Re eaua de transport va trebui s  permit  a adar un debit binar de minim 200 kbps, mergând pân  la 6
Mbps. Dar este pu in probabil ca o re ea WAN heterogen  ( de exemplu Internet) s  asigure un asemene
debit binar pe fiecare segment al ei, de la surs  la fiecare receptor poten ial. În plus, dac  re eaua n
dispune de un sistem de rezervare a resurselor (ca în cazul ATM), atunci debitul binar disponibil variaz
în func ie de gradul de înc rcare a re elei, astfel încât calitatea recep iei este imprevizibil . În acest
condi ii se poate apela la transmisia în timp virtual, la un debit binar redus. Receptorii poten iali trebuie s
dispun  de un sistem care s  permit  stocarea întregului program recep ionat cu vitez  sc zut  i apoi s
permit  redarea lui la vitez  normal . Solu ia devine eficient  doar atunci când majoritatea participan ilo
sunt concentra i într-un num r mic de grupuri de lucru. Astfel, fiecare grup de lucru poate utiliza o re e
local , fluxul de date audio-video fiind preluat de un videoserver care îndepline te mai departe rolul d
surs  pentru fiecare re ea local . F r  a intra deocamdat  în detalii legate de structura videoserverului , s
re inem doar c  din punctul de vedere al utilizatorului acesta îndepline te func iile unui video-recorde
digital.  
 2. 4. Arhitecturi de Re ele Informatice i Navigabilitate . Descrierea Sistemelor de Conferin
Asincrone pe Web pentru educa ie i instruire  

Clasificarea sistemelor de conferin e :  
1. Sisteme de Conferin e Sincrone i Asincrone .   
2. Sisteme de Conferin e Web i Non-Web sau Sisteme de Conferin e de tip NNTP 
Avantaje i dezavantaje ale Sisteme de Conferin e Web . Limitele tehnologiilor We
referitoare la Sisteme de Conferin e .  
3. Sisteme de Conferin e : deschise (standard) sau ne-restrictive , i restrictive sa
exclusive .   
4. Sisteme de Conferin e Web de tip : Text, Grafic  , Vocal, Video sau combina ii al
acestora .  
5. Sisteme de Conferin e deschise sau de tip forum i Sisteme de Conferin e de grup sa
colaborative .   
6. Solu ii Izolate i Solu ii  Integrate .    

Corelarea Utilizatorilor care particip  la Instruire . Descrierea general  a sistemelo
de conferin e pentru Instruirea pe Web : probleme care apar i  solu ii posibile .  
Videoconferin ele MUDS i MOODS (Figura 2. 35. Aplica ie de tip VideoConferin ) .  
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Figura 2. 35. Aplica ie de tip VideoConferin   
Func ionarea re elelor  
Aplica ii IAC func ionând cu ajutorul Serverelor Multimedia 
Concepte de baz  .  Aplica iile care vor fi prezentate nu urm resc schimbul de informa ii într
persoane, ci accesarea informa iilor dintr-un sistem de calcul de c tre o persoan . În conformitate c
taxonomia adoptat  le vom denumi aplica ii persoan -sistem.  
 Sistemul pe care sunt stocate informa iile puse la dispozi ia utilizatorilor se nume te server (Figura 2
36. Arhitectura general  a re elei con inând serverul pentru hyperdocumente) iar sistemele care utilizeaz
aceste informa ii se numesc clien i. Din acest punct de vedere, aplica iile multimedia de acest tip s
încadreaz  în clasa mai larg  a aplica iilor client-server. 
În func ie de modul în care este controlat transferul de informa ii aplica iile pot fi interactive, atunci cân
transferul este ini iat i controlat de c tre client, sau de distribu ie. Acestea din urm  sunt ini iate de c tr
sistem i presupun distribu ia broadcast sau multicast, utilizatorii putând sau nu s  controleze transmisia.
Pentru fiecare din cele dou  tipuri de aplica ii se pot utiliza dou  moduri de transfer al datelor: sincron 
asincron. Termenii sincron i asincron se refer  aici la rela ia în timp între opera ia de transfer de date 
cea de prezentare a acestora la utilizator. Din acest punct de vedere exist  dou  clase de aplica ii: 
! transmisie în timp real (sincron ) în care informa iile sunt prezentate utilizatorului pe m sur  ce sun
transferate 
! transmisie i stocare (asincron ) în care informa iile sunt mai întâi transmise i stocate (total sa
par ial) în sistemul utilizatorului i prezentate într-un moment ulterior (Figura 2. 37. Abstractizare
stoc rii secven elor video) .  
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Figura 2. 36. Arhitectura general  a re elei con inând serverul pentru hyperdocumente  
Prima modalitate se utilizeaz  atunci când volumul datelor care trebuie transferate este mult prea mar
pentru a fi stocate. Pe de alt  parte, se impune ca debitul binar de transmisie disponibil s  fie superio
celui necesar pentru transmiterea datelor solicitate. 
A doua variant  este preferabil  în cazul transferului de informa ii de volum redus. De exemplu, în cazu
transmiterii unui document text se prefer  stocarea i apoi afi area unei pagini întregi, mai ales c
întârzierea introdus  este de obicei insesizabil . 

tranzi ieClip  filmat  în direct 

Clip Stocat Clip stocat

Abstractizarea stoc rii secven elor video

•  Clip-urile pot fi transmise în direct sau stocate
•  Pot fi aplicate efecte de tranzi ie
•  Folosirea h r ii de pozi ionare independent  ,
   bazat  pe folosirea  URL-urilor

  
Figura 2. 37. Abstractizarea stoc rii secven elor video  
Probleme legate de transmisia în timp real 
 Informa ia multimedia care urmeaz  a fi transmis  în timp real poate s  con in  elemente d
informa ie discret  (de tip text sau grafic ) i continu  (secven e audio - video). În cazul informa iei c
caracter continuu se impune respectarea unei anumite rela ii în timp între pachetele de date ale unei
dintre componentele audio - video i pe de alt  parte p strarea rela iei în timp între cele dou  componente
Transmiterea acestor informa ii prin intermediul unor re ele cu comutare de pachete conduce la apari i
unor decalaje inegale ale pachetelor de date, ceea ce altereaz  pe de o parte succesiunea fireasc  
pachetelor corespunz toare unui flux de date i pe de alt  parte concordan a între informa iile audio 
video. În aceste condi ii sistemul receptor trebuie s  efectueze (înainte de decodare i prezentare 
semnalelor audio / video) urm toarele opera ii: 
!1. Ordonare (" Streaming ") - care const  în refacerea rela iei temporale între pachetele aferente fiec ru
flux de date în parte. 
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!2. Sincronizare - care presupune restabilirea coinciden ei în timp a celor dou  (sau mai multe) fluxuri d
date componente ale unei transmisii multimedia. 
Accesul interactiv la serverele multimedia 
 Dup  cum s-a prezentat anterior, aplica iile interactive presupun c  ini ierea i controlu
comunica iei între utilizator i server se face de c tre utilizator.  
 Din punctul de vedere al gradului de interac iune din partea acestuia putem identifica urm toarel
clase de aplica ii: 
 aplica ii cu o singur  cerere: interac iunea se încheie imediat dup  ce informa ia cerut  a fos

identificat  de c tre server. Apoi transmisia continu  sub controlul serverului f r  a fi nevoie de o nou
interven ie din partea utilizatorului. Din aceast  categorie fac parte accesarea documentelor multimedi
singulare, sau cele de tip video - la - cerere , neinteractive. 
 aplica ii cu interac iuni multiple: interac iunea se prelunge te i dup  începutul unei sesiuni. Acest

interac iuni suplimentare au drept scop particularizarea transmisiei datelor diferitelor componente î
documentele multimedia complexe, sau mai general îi permit utilizatorului s  navigheze prin informa i
multimedia. În cazul sistemelor de tip video-la-cerere interactive, se pun la dispozi ia utilizatorului func
de control de tipul celor prezente la video-player-ele clasice (redare, stop, pauz , repede înainte, reped
înapoi, etc.). Aceste interac iuni multiple necesit  alocarea unui canal de retur care s  asigur
transmiterea comenzilor de la utilizator la server cu întârzieri minime. 

Server 
Video Server

Video

Medii de stocare

Mediu de stocare

BD Metadata Al treilea mediu 
de stocare

Server 
de 

arhivare

Re ea de 
calculatoare

  
Figura 2. 38. Sistem VOD Distribuit în Re ea . Arhitectura sistemului Informatic cu date distribuit
în Re ea .  
Aplica ii de distribu ie  
 Spre deosebire de aplica iile interactive acestea urm resc s  distribuie diverse tipuri de informa
multimedia spre to i receptorii poten iali, f r  a necesita vreo ac iune din partea acestora. Multe dintr
problemele specifice acestor aplica ii sunt asem n toare Cu cele prezentate la distribu ia audio-video
motiv pentru care nu mai revenim asupra lor. S  re inem doar c   o caracteristic  important  a acestora 
reprezint  transmisia în timp real a datelor multimedia. 
Videoserverul 
 Elementul central al unei aplica ii de difuzare a materialelor multimedia îl constituie sistemul d
calcul pe care sunt stocate aceste materiale i care le gestioneaz  i le distribuie utilizatorilor. 
Particularit ile cele mai importante ale acestor sisteme le constau în spa iul de stocare a datelor (d
ordinul sutelor de gigaocte i) i posibilitatea de a citi i transmite mai multe fluxuri de date (program
multimedia) simultan (Figura 2. 39. Exemplu de transfer al unui fi ier video de tip *.mpeg) .  
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Figura 2. 39. Exemplu de transfer al unui fi ier video de tip *.mpeg  
Dispozitivele de stocare utilizate în mod curent sunt discurile magnetice. Dimensiunea spa iului d
memorare necesar pentru stocarea unui program video de 90 de minute la rezolu ie redus  este d
aproximativ un gigaoctet. Acela i program, dat la rezolu ie complet  (comparabil  cu cea a imaginilor di
televiziunea radiodifuzat ) necesit  aproximativ 6 Go. 
  O caracteristic  esen ial  a discurilor pentru stocarea programelor video este rata constant  d
transfer. Din acest motiv s-a impus construirea unor discuri denumite în literatura de limb  englez
"video-friendly" sau prietenoase , u or accesibile . Pentru a construi un asemenea disc trebuie respectat
urm toarele principii: 
! detectarea erorilor de citire în loc de corectarea acestora, deoarece opera ia de corec ie implic
stoparea temporar  a fluxului de date;  
! citirea secven ial  în loc de citirea aleatoare ceea ce corespunde cu caracterul secven ial al datelo
video;  
! citirea i transferul de fragmente din mai multe programe, sau de fragmente multiple ale aceluia
program ("multithreading"), atunci când viteza de transfer este suficient de mare. 
Pentru a asigura prezentarea în timp real a datelor corespunz toare mai multor programe, indiferent d
debitul binar al fiec rui tip de date (video sau audio), stocate pe un acela i disc, se impune stabilirea uno
principii de ordonare în timp a acceselor la disc. Dac  fiecare dintre procesele de citire aflate în derular
specific  un termen limita de prezentare a datelor, atunci se pot folosi algoritmi clasici de ordonare 
acceselor, cum sunt EDF ("Earlier Deadline First"), care ordoneaz  procesele în func ie de termenu
impus de satisfacere a cererii i LSF ("Least Slack time First"), care asigur  servirea prioritar  
procesului cu timp de stagnare minim. 
 Algoritmul EDF este optimal din punctul de vedere al servirii cererilor lansate de procesele c
derulare în timp real, în schimb nu ine seama de pozi ia relativ  pe disc a datelor cerute. Din acest motiv
poate s  rezulte o utilizare ineficient  a discului i un timp mediu de acces de valoare relativ ridicat . 
 Algoritmul CScan presupune parcurgerea discului într-un sens dat (de exemplu începând cu pistel
dinspre circumferin  i mergând spre centrul discului). Cererile sunt servite în ordinea în care datel
aferente apar în dreptul capetelor de citire / scriere pentru sensul de parcurgere ales. În acest caz timpul d
c utare este mult mai redus i în plus se garanteaz  servirea fiec rei cereri într-un interval de timp dat. 
  Algoritmul Scan-EDF este o combina ie între cei doi algoritmi prezenta i anterior i permite atâ
stabilirea unei priorit i în func ie de termenele de servire ale fiec rui proces, cât i optimizarea timpulu
de acces. În mod normal cererile sunt servite în ordinea stabilit  printr-un algoritm EDF. Dac  exist  ma
multe cereri care au aceia i termen de servire, atunci acestea sunt servite în ordinea pozi iei relative p
suprafa a discului a datelor aferente. Evident, eficien a algoritmului depinde de num rul de cereri avân
acela i termen de servire existente la un moment dat. 
Pentru a îmbun t i performan ele acestui algoritm se poate aplica un procedeu prin care se atribui
acela i termen de servire mai multor procese care ini ial aveau termene diferite. Se formeaz  astfe
grupuri de procese care sunt servite conform algoritmului CScan. Servirea unui întreg grup de procese s
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face pe parcursul unui ciclu. În cadrul acestuia, fiec rui proces i se aloc  un timp de servire propor iona
cu volumul datelor cerute de respectivul proces în unitatea de timp.  
În func ie de viteza de transfer a discului i de calitatea cerut  (care poate s  varieze de la VHS la HDTV
), se pot transmite fragmente multiplexate pentru 3….18 programe video. 
În ceea ce prive te arhitectura videoserverelor se propun trei variante. Pentru aplica ii care se adreseaz
unui num r restrâns de utilizatori este preferabil  utilizarea unei platforme i a unui sistem de operare d
uz general. Solu ia prezint  avantajul unei implement ri simple dar conduce la limit ri în ceea ce prive t
num rul de programe video care pot fi transmise simultan.  
Cea de a treia solu ie presupune alocarea unor canale dedicate pentru transferul datelor corespunz toar
semnalului video. Pentru aceasta se utilizeaz  o arhitectur  hardware dedicat  exclusiv transferului d
date, numit  subsistem server saver, serverului propriu zis (calculatorul de control) r mânându-i doa
sarcina de interpretare a cererii utilizatorului, verificarea  disponibilit ii  programului  i  a  drepturilo
de  acces  ale utilizatorului. 
Calculatorul de control transmite apoi subsistemului server saver identificatorul programului cerut 
adresa electronic  a clientului. Dup  efectuarea acestor opera ii calculatorul de control este liber pân  l
terminarea programului respectiv. 
Subsistemul server saver permite simplificarea într-o mare m sur  a manipul rii datelor i reduc
cerin ele de calcul pentru calculatorul de control într-o asemenea m sur  încât un simplu PC-Pentium est
capabil s  gestioneze difuzarea a 500 de programe într-un sistem cu 10000 de abona i. Placa de baz  
server saver-ului poate controla pân  la 50 de discuri. Dac  se dore te o capacitate mai mare, se pot cupl
mai multe servere.  
Difuzarea interactiv  a programelor audio-video 
 Aplica ii de tip "Video-on-demand" (VoD) . (Figura 2. 38. Sistem VOD Distribuit în Re ea
Arhitectura sistemului Informatic cu date distribuite în Re ea ) Sub aceast  denumire sunt grupate o seri
de aplica ii care constau în principiu în transmiterea la cererea utilizatorilor a diferitelor forme d
materiale audio-video stocate  sub form  digital  pe un video - server. Legat de aceast  defini ie se impu
unele preciz ri. Mai întâi, în acest caz termenul video desemneaz  atât secven e de imaginii cu sunetu
aferent cât i imagini statice. În al doilea rând, sistemele din aceast  categorie pot s  ofere diferite grad
de interactivitate, a a cum s-a enun at deja în paragrafele precedente. În sfâr it vom vedea c  se impu
unele limit ri legate de diversitatea materialelor video disponibile la un moment dat i de capacitate
videoserverului de a r spunde cererilor utilizatorilor.  

CGI
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document 

dinamic form sau formular tip Java

document HTML

  
Figura 2. 40. Conexiuni dintre Sistemul Informatic i alte sisteme  
Quasi - VoD (Q - VoD) 
 Într-un sistem VoD se poate întâmpla ca mai multe cereri pentru difuzarea unui anumit material s
soseasc  de la diver i utilizatori într-un interval de timp scurt. Astfel se ajunge în situa ia în car
videoserverul trebuie s  genereze mai multe fluxuri de date identice cu un decalaj mic în timp într
acestea. De aceea este mult mai eficient din punctul de vedere al utiliz rii resurselor videoserverului i al
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re elei s  se grupeze mai multe cereri pentru un acela i program sosite într-un interval prestabilit. În aces
mod se poate transmite un singur flux de date c tre mai mul i utilizatori, singurul dezavantaj fiind acel
c  utilizatorii vor trebui s  a tepte un timp de la lansarea cererii pân  la primirea materialului solicitat. 
Difuzarea interactiv  a filmelor (Movie-on -Demand, MoD) 
 Prezentarea aplica iei . Fa  de Q-VoD aceast  aplica ie urm re te pe de o parte eliminare
intervalelor de a teptare, iar pe de alt  parte m rirea gradului de interactivitate prin punerea la dispozi i
utilizatorului a unor comenzi pentru controlul transmisiei. 
Aplica ia este proiectat  pentru grupuri de utilizatori mai restrânse decât în cazul Q-VoD. Acest fap
devine evident dac  ne gândim c  în acest caz videoserverului s  genereze câte un flux de date pentr
fiecare utilizator, ceea ce implic  accesarea dispozitivului de stocare a datelor i transmiterea în re ea 
unui flux de date. 
Gradul de interactivitate poate fi diferit, în func ie de modul de implementare. Aplica iile comple
interactive pun la dispozi ia utilizatorului toate func iile de control ale unui videoplayer clasic
Considera iile de mai sus se refer  la aceast  situa ie. Dac  în schimb aplica ia este par ial interactiv
utilizatorul având la dispozi ie un set minimal de func ii de control (porne te  anima ia sau play, stop
derulare f r  imagine), atunci sistemul se poate implementa în mod asem n tor aplica iei Q-VoD. 
Într-adev r, presupunând c  exist  la un moment dat n utilizatori care urm resc un acela i film începân
de la momente de timp diferite, se poate întâmpla ca o comand  de derulare înapoi provenit  de l
utilizatorul Ui s  conduc  la coinciden a în timp a fluxurilor de date i i j, astfel încât începând din ace
moment este suficient un singur flux de date pentru utilizatorii Ui i Uj (Figura 2. 40. Conexiuni dintr
Sistemul Informatic i alte sisteme) . Situa ii asem n toare pot s  apar  la executarea oric rui comenz
dintre cele specificate. Evident, probabilitatea de coinciden  perfect  în timp este foarte mic , moti
pentru care se definesc anumite momente la intervale regulate, numite puncte de sincronizare (fig. 4.30
Din punctul de vedere al utilizatorului aceasta va duce la apari ia unor întârzieri între lansarea 
executarea comenzii, dar acestea pot fi men inute în limite acceptabile.  

ISDN
MCU

Lan

Lan

n*S0

S0 S0

S0

S0

Camera
Statie Video

ISDN
MCU

Lan

Lan

n*S0

S0 S0

S0

S0

Camera
Statie Video

 
   
Figura 2. 41. Utilizarea de grup a unui sistem de video-conferin  prin ISDN  
 Re ele pentru MoD . Parametrul cel mai important care trebuie avut în vedere la proiectare
infrastructurii re elei de transport este debitul binar necesar. De asemenea, admi ând posibilitate
transmiterii de fluxuri de date identice mai multor utilizatori va trebui ca re eaua s  permit  distribu ia d
tip multicast. 
Un semnal video digital comprimat la o calitate VHS (400 de linii), are un debit binar de aproximativ 1,
Mbps. Se pare îns  c  aceast  calitate nu este larg acceptat . Pentru a ob ine o calitate la utilizato
comparabil  cu (eventual mai bun  decât) cea din televiziunea radiodifuzat  (525/625 de linii) est
necesar un debit binar de 6-7 Mbps în cazul utiliz rii compresiei MPEG-2. 
În fine, un caz extrem îl reprezint  transmisia TV de înalt  defini ie (HDTV). Semnalul HDTV
comprimat MPEG-2 are un debit binar cuprins între 15 i 34 Mbps, în func ie de rezolu ia i rata d
reîmprosp tare curente. 
Sunetul aferent se transmite stereofonic la o calitate de disc compact, codat conform standardului MPEG
2/Audio. 
Debitul binar al secven ei audio codate este de 256 kbps. 
Pe lâng  calea de transmisie sever - utilizator am v zut c  în aplica iile interactive este necesar  o cale d
retur (sau de interac iune). Evident debitul binar al datelor vehiculate de la utilizator la server este mu
mai mic, având în vedere natura interac iunilor (utilizatorul transmite doar cereri, comenzi, r spunsur
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etc.). Suportul fizic al c ii de interac iune este de obicei acela i cu al c ii de program, dar se pot utiliza 
cabluri diferite (eventual de tipuri diferite) (Figura 2. 41. Utilizarea de grup a unui sistem de video
conferin  prin ISDN). 
Una dintre primele idei de implementare a acestor re ele urm rea integrarea tuturor serviciilor vide
interactive i a celor de distribu ie într-o re ea denumit  "Information Superhighway". Componentel
acestei re ele ar fi leg turile prin cablu coaxial, fibre optice sau hibride, iar elementele re elei ar opera î
banda de 5 Mz - 1 GHz, utilizând protocoale ATM. 
 Solu ia tehnic  cea mai simpl  const  în utilizarea infrastructurii existente în re ele de televiziun
prin cablu (CATV). Acestea dispun de o band  de transmisie de 1 GHz, dar utilizeaz  aproximati
jum tate pentru transmiterea a maxim 75 de canale TV analogice în banda de 50-500 MHZ. 
 Cu modific ri minore în structura re elei CATV se poate ob ine o re ea hibrid  prin transmiterea î
zona neutilizat  a benzii a 20…400 de programe video digitale comprimate i alocarea unor canale d
interac iune (fig. 4.31). Conectarea utilizatorilor la re ea se face prin intermediul unui echipament ("Se
Top Box") care asigur  decodarea programelor digitale i transmiterea c tre videoserver a comenzilo
utilizatorului. Un model generic pentru astfel de re ea se prezint  în fig. 4.32. 
 Pentru îmbun t irile accesului în re ea i a controlului traficului atunci când num rul abona ilor 
al furnizorilor de servicii este mare se propune realizarea unei bucle locale de re ea care grupeaz  u
num r limitat de abona i i furnizori de servicii. Buclele locale sunt apoi interconectate prin intermediu
unei re ele de band  larg  (de exemplu ATM). 
Solu iile pentru implementarea buclelor locale nu sunt înc  bine conturate. Totu i, una din cele ma
convenabile tehnologii pân  la ora actual  pare s  fie ADSL (Asymetric Digital Subscriber Loop
Aceasta permite transmisia digitala asimetric  la un debit binar 3 Mbps pe o distan  de 3,2 km sau 1,
Mbps pe o distan  de 5 km, dou  canale video la calitate VHS. Canalul de întoarcere opereaz  la o vitez
mult mai sc zut  i utilizeaz  acelea i suport fizic. 
Varianta simetric  a acestei tehnologii, numit  HDSL (High-bit-rate Digital Suscribe Loop) permite u
acces simetric, adic  atât canalul direct cât i cel de retur dispun de un debit binar de 1,5 Mbps.  
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Figura 2. 42. Sistem Video-Conferin  Multiplu cu IP  
Alte servicii video interactive 
 Servicii VoD institu ionale .  Deosebirea esen ial  fa  de serviciile VoD publice const  î
cantitatea informa iilor care trebuie stocate. De obicei num rul utilizatorilor unui asemenea serviciu est
mult mai restrâns, iar informa ia este mai pu in diversificat . Rezult  de aici c  cerin ele de performan
ale serverului sunt mai reduse (Figura 2. 42. Sistem Video-Conferin  Multiplu cu IP) . 
Aplica iile tipice ale servicii include înv mântului la distan , sisteme de informare i centre d
documentare. 
 Televiziunea interactiv  . Sub aceast  denumire generic  sunt înglobate mai multe servicii vide
interactive în care informa ia este prezentat  utilizatorului astfel încât s  poat  fi afi at  pe un receptor d
televiziune uzual. Cu toate c  aplica ia se încadreaz  în clasa serviciilor audio-video, informa iil
transmise nu sunt neap rat secven e video, ci pot fi de tip text sau grafic, dar toate acestea sun
reprezentate sub form  de imagini de televiziune. Aceste aplica ii nu sunt înc  implementate pe scar
larg , dar sistemele experimentale existente ofer  urm toarea gam  de servicii : 
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 Servere de informa ii : din punctul de vedere al con inutului informa iilor serviciului se aseam n  c
teletextul, dar ofer  în plus posibilitatea de a completa informa ia de tip text cu grafic  sau imagin
statice. 

 Servere de tranzac ii : interac iunea utilizatorului are drept scop, pe lâng  selectarea informa ie
încheierea unei tranzac ii (achizi ionarea de produse, rezervarea de bilete de c l torie, opera iun
bancare, etc.). Excep ie face doar achizi ionarea de produse ("teleshoping") în care se impun
prezentarea în imagini a ofertei de produse. 

 Pentru implementarea acestor servicii se preconizeaz  utilizarea infrastructurilor existente pentr
VoD i MoD, având în vedere faptul c  debitul binar al datelor transmise este relativ sc zut.  
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Figura 2. 43. Loca ia de tip S2 este o loca ie de tip LAN pe care se afl  o replic  a serverului pentr
informa ii (cu soft UNIX sau Windows NT) care ofer  un timp de r spuns mai bun clien ilor car
transfer  documente .  
 Selec ia i achizi ia informa iilor de pe videoserver . Problema sugerat  în titlul de mai su
poate s  apar  banal  la prima vedere dat fiind faptul c  nu implic  decât op iunea utilizatorului. S  n
imagin m îns  cazul unui utilizator al unei re ele care ofer  simultan servicii VoD, MoD, televiziun
interactiv  i eventual alte servicii video interactive. În aceste condi ii utilizatorul este pus în situa ia s
aleag  un material multimedia dintr-o ofert  de aproximativ 4000 - 8000 de filme, pân  la 1000 de tir
nout i i prezent ri de evenimente i alte aproximativ 10000 de articole din oferta de produse i servic
din cadrul aplica iilor orientate pe tranzac ii. Utilizatorul are în general dou  moduri de abordare 
accesului la informa ie. 
 Selec ia informa iei - atunci când acesta urm re te s  ob in  un anumit material despre care cunoa t

anumite elemente de identificare (denumire, domeniu, categorie, etc.). 
 Achizi ia informa iei - atunci când acesta vine în contact cu un anumit material în mod întâmpl tor, î

cursul unei alte activit i, f r  a fi c utat în mod special acea informa ie. 
 inând seama de aceste dou  aspecte este util  implementarea unor tehnici de explorare 
informa iilor care s  vin  în sprijinul utilizatorului.  Cele mai uzuale tehnici sunt : 
 Selec ia în func ie de con inut. Este u or de implementat pentru informa iile de tip text, dar ridic

probleme tehnice deosebite în cazul imaginilor i sunetului deoarece implic  un anumit grad d
în elegere a informa iei. Este o tehnic  adecvat  modului de accesare prin selec ie, dar ofer
performan e sc zute pentru achizi ie. 

 Filtrarea presupune definirea unui set de criterii de selec ie. În urma filtr rii se prezint  utilizatorulu
doar acele materiale care satisfac unul sau mai multe din aceste criterii. i aceast  tehnic  est
specific  selec iei informa iei. 

 Prezentarea Se extrag din fiecare material acele elemente care prezint  relevan  în privin
con inutului acestora, fiind astfel tehnica cea mai potrivit  pentru achizi ia de informa ii. 

 Navigarea permite utilizatorului s  urmeze anumite c i într-o structur  de informa ii, oferindu-i astfe
atât posibilitatea selec iei cât i achizi iei. 

Aplica ii de distribu ie multimedia  
 Distribu ia video de pe servere . Aplica iile din aceast  clas  sunt similare cu cele interactive
singura diferen  constând în faptul c  videoserverul ini iaz  i controleaz  transmisia c tre to i receptor
poten iali. O aplica ie tipic  este distribu ia programelor TV publice. Aceasta func ioneaz  dup
principiul televiziunii analogice conven ionale, fiind diferit  de aceasta doar sub aspectul transmisie
digitale. Structura sistemului de distribu ie este aproximativ aceea i pe care am prezentat-o la MoD, c


