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1. Tehnici multimedia
Sistemele multimedia sunt utilizate în tot mai multe domenii de activitate [1]
:
−
−
−
−
−
−

birotică,
editare şi producţie video,
muzică,
învăţământ (mai ales învăţământ la distanţă),
divertisment,
comunicaţii multimedia.

Dezvoltarea acestor sisteme este strâns legată de tehnicile de codificare şi
comprimare a datelor precum şi de performanţele reţelelor privind viteza de
transmitere a informaţiilor (text, imagini, semnale digitale audio-video) între diferite
noduri.
O aplicaţie multimedia este un sistem de comunicaţie între mai multe
terminale care îşi transferă informaţii audio, video, grafice, etc. Aceste aplicaţii diferă
prin:
−
−
−
−

scopul şi particularităţile comunicaţiei,
structura echipamentelor terminale,
parametrii transmisiei de date,
parametrii reţelei de transport utilizate.

Clasificările acestor aplicaţii ţin cont de următoarele criterii [2]:
−
−
−

numărul şi natura participanţilor (a şi b),
modul de transfer al datelor (c),
scopul aplicaţiei (d).

a) În funcţie de tipul participanţilor la comunicaţia multimedia aplicaţiile sunt:
−
−

aplicaţii interpersonale (transferul se realizează între mai multe persoane),
aplicaţii persoană-sistem (un capăt al legăturii este un sistem de calcul).

b) După numărul participanţilor la comunicaţie aplicaţiile pot fi:
−

−

individuale, dacă la o sesiune participă:
−
o singură persoană dacă aplicaţia este de tip perosană-sistem,
−
două persoane dacă aplicaţia este interpersonală,
de grup, dacă este realizată:
−
distribuţia informaţiei către mai multe persoane, pentru aplicaţii de tip
perosană-sistem, iar în funcţie de mulţimea utilizatorilor căreia i se
adresează aplicaţia aceasta pot fi de tip:
2

broadcast, se adresează tuturor utilizatorilor,
multicast, se adresează unei anumite părţi a utilizatorilor;
comunicarea între mai multe persoane sau grupuri de persoane pentru
aplicaţiile interpersonale.
−
−

−

c) După momentul relativ al realizării etapelor:
−
−

sincrone (prezentarea datelor se desfăşoară simultan cu transmisia lor),
asincrone (prezentarea datelor se efectuează după transmisia lor, la
solicitarea arbitrară a utilizatorului).

d) În funcţie de scopul aplicaţiei:
−
−
−

profesionale (învăţământ la distanţă sau lucru prin colaborare),
de divertisment (aplicaţii rezidenţiale).
de tranzacţii (achiziţii de produse, servicii, operaţiuni bancare, etc.).

Clasele de aplicaţii multimdia interpersonale şi persoană-sistem precum şi
subclasele acestora (care vor fi prezentate în secţiunile următoare) sunt reprezentate
în următoarele două figuri:
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Figura 1.1. Aplicaţii multimdia interpersonale.
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Figura 1.2. Aplicaţii multimdia persoană-sistem.

2. Aplicaţii interpersonale audio-video
În cele ce urmează vor fi prezentate două modalităţi de îmbunătăţire a
comunicaţiilor între persoane telefonia şi videofonia asistate de calculator. Pentru a
permite rularea simultană şi a altor aplicaţii trebuie ca acestea să utilizeze doar o mică
parte a resurselor sistemului.

2.1

Telefonia asistată de calculator

Calculatorul poate fi utilizat:
a) ca un aparat auxiliar al telefonului (apelurile şi convorbirea fiind asigurate de
telefon),
b) fără telefon operaţiile fiind executate prin intermediul calculatorului.
În prima variantă (a) se pot implementa diverse funcţii uzuale (prin care creşte
rolul calculatorului în aceste aplicaţii) cum ar fi [3]:
−
−
−
−

identificarea persoanei care telefonează,
înregistrarea mesajelor,
realizarea de apeluri programate,
transmiterea unui mesaj mai mutor destinatari.

În varianta b) calculatorul preia toate funcţiile pentru iniţierea şi derularea
convorbirii şi de asemenea execută achiziţia şi redarea semnalelor vocale, precum şi
compresia şi decompresia datelor [4].
Reţelele locale (LAN) permit derularea simultană a câtorva zeci de convorbiri,
însă în cazul apelurilor la mare distanţă (reţele WAN) se recomandă transmiterea
comprimată a semnalului vocal (pentru ca probabilitatea de pierdere a pachetelor din
cauza supraîncărcării reţelei să scadă).

2.2

Videofonia asistată de calculator

Acest tip de aplicaţii (televideofonie) implică prezenţa imaginii (asociate vocii
utilizatorului) şi a camerei video, precum şi realizarea recepţiei, codificării şi a
transmiterii imaginilor. Sistemul videofonic este conceput pentru a fi utilizat la un
moment dat doar de două persoane, permiţând un contact vizual printr-o cameră video
fixă, focalizată pe bustul vorbitorului. Rezoluţia imaginii transmise este scăzută
(320x200) pentru a permite redarea mişcării (cca. 10 imagini/sec.).
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Pentru reţele cu comutaţie pe circuite (figura 2.1) transmisia videofoniică se
poate face analogic sau digital, aceasta din urmă fiind utilizată pentru comunicaţiile la
distanţă (legături internaţionale, ISDN de bandă îngustă, cu debit între 64-384 kbps).
Debitul binar maxim poate fi asigurat prin utilizarea a şase canale de bază ISDN,
fiecare de 64 kbps (majoritatea echipamentelor videofonice digitale permit un debit de
128 kbps).

ISDN
video-telefon

calculator media

Figura 2.1. Sistem videofonic cu comutare de circuite pe reţele digitale

Reţelele cu comutare pe pachete permit realizarea unei calităţi superioare a
semnalului audio-video datorită vitezei de transfer superioare. Pe o reţea locală
(LAN, figura 2.2) viteza de transfer poate fi între 10-100 Mbps.

LAN

Figura 2.2. Sistem videofonic cu comutare de pachete pe reţea locală
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3. Aplicaţii multimedia destinate lucrului în cooperare
La aceste aplicaţii interpersonale(shared workspace), cu caracter profesional,
pot participa la dialog mai multe persoane simultan pentru a coopera la elaborarea
unui proiect comun, printransmiterea simultană la fiecare participant a unei ferestre
ecran (suprafaţă de lucru) cu acelaşi conţinut. Aplicaţiile de acest tip vor permite un
schimb de informaţii în timp real, având următoarele caracteristici:
−
−

vizualizarea comună (afişarea pe mai mute monitoare a aceloraşi informaţii),
teleoperarea (posibilitatea de a interacţiona prin ferestra comună).

3.1

Aplicaţii shared-whiteboard

O astfel de aplicaţie poate simula pe ecranul fiecărui participant o tablă
comună, utilizând editoare de texte sau grafice. Pentru a putea distinge contribuţia
fiecărui utilizator trebiue făcută o anumită convenţie (de exemplu atribuirea unei
culori fiecăruia). Există două posibilităţi de lucru:
−
−

având iniţial tabla goală, se poate face un schimb de informaţii, ,
având un document pe tablă, se poate comenta de către participanţi (figura 3.1.).

alte aplicaţii

O aplicaţie
Document studiat:
Altă aplicaţie

1. Planul de bătaie pe mileniul
următor privind lungimea şi
circumferinţa cercului.
2. Transformarea cubului de gheaţă
în
piramidă
patrulateră
regulată.

fereastra comună
Figura 3.1. Tabla comună
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Pe timpul utilizării acestor aplicaţii se impun anumite reguli (politici de acces
la suprafaţa de lucru comună):
a) Accesul necontrolat - participanţii pot utiliza în orice moment tabla comună,
(acestă metodă funcţionează bine doar pentru utilizatori experimentaţi sau pentru
doar doi participanţi).
b) Acces cu blocare implicită - în momentul în care un participant acesează tabla,
aceasta se blochează pentru ceilalţi utilizatori, iar la solicitarea acestora, cel care
deţine controlul va fi atenţionat.
c) Acces cu blocare explicită - protocolul este asemnănător cu cel precedent (FIFO),
doar că cererile şi cedarea controlului se face explicit odată cu afişarea acestora
pe toate ecranele participanţilor.
d) Control centralizat - cererile sunt transmise unui participant desemnat ca
moderator care poate permite accesul şi poate prelua controlul în orice moment .

3.2

Ferestre comune de program

Există o serie de aplicaţii prin care un grup de utilizatori rulează acelaşi
program şi fiecare interacţionează cu acest program care afişează pe fiecare ecran
conţinutul ferestrei de execuţie. Deoarece într-o astfel de aplicaţie un utilizator poate
modifica starea unui program şi în acest caz este necesară impunerea unor politici de
acces la comnezile programului. Cele mai frecvente reguli adoptate sunt de acces cu
blocare implicită şi de control centralizat (moderator fiind în acest ultim caz cel care
a lansat programul, dar acest rol poate fi transferat şi altui participant).
Reţelele care asigură suportul acestor aplicaţii trebuie să fie cât mai rapide
(timp de întârziere cât mai mic) pentru a nu genera conflicte între participanţi (se
recomandă utilizarea reţelelor locale).
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4. Aplicaţii de distribuţie audio-video

Aplicaţiile de distribuţie audio-video se adresează unor grupuri de utilizatori
prin transmiterea de date audio-video de la o sursă (server) spre mai mulţi receptori
(clienţi). Cu toate că aceste transmisii au un caracter pasiv (nu se urmăreşte ca
receptorii să intervină în derularea transmisiei), totuşi unele aplicaţii permit un anumit
grad de interactivitate (utilizând un canal de întoarcere).
Aceste aplicaţii solicită o legătură de tip punct-la-multipunct datorită
numărului de participanţi, iar în funcţie de numărul potenţialilor receptori pot fi de tip
• multicasting, dacă transmisia se adresează doar unor eventulai receptori,
• broadcasting, dacă fluxul de date audio-video este propagat spre toţi receptorii
posibili.
Pentru a permite aceste două tipuri de propagare, reţeua de transport trebuie să
permită legături multiple punct-la-punct (figura 4.1.a) sau să conţină un serviciu
multicast / broadcast (figura 4.1.b).

Reţea

Reţea
Serviciu
multicasting

a)

b)
sursă / receptor
flux de date

Figura 4.1. Multicasting prin:
a) legături punct-la-punct multiple,
b) mecanism intern al reţelei.
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Multicasting prin legături punct-la-punct multiple.

Reţea

a)

b)
sursă / receptor
flux de date
legătura fizică

Figura 4.2. Multicasting prin legături punct-la-punct multiple:
a) pe circuite fizice separate,
b) prin reţea cu aceces partajat (LAN, IP, ATM).

Serviciu intern multicast.
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nod
nod

server
nod
nod
nod

flux de date multicast
legătura fizică
Figura 4.3. Reţea WAN cu multicast spre grupuri deschise prin multiplicare în noduri
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