
Kommunikációs hálózatok 2 -- IPTV mérés  

 

1. Bevezető  

A mérőhálózatban alkalmazott hardver- és szoftvereszközök:  

• AverMedia Volar HD PRO DVB-T vevőegység (digitális TV adás vételéhez)  

• Linux kiszolgáló a DVB-T videófolyam valós idejű átalakításához, az IPTV szolgáltatás 

technológiai követelményeinek megfelelően  

o Video for Linux (V4L), w_scan, Dvblast, lighttpd  

• Hálózati QoS (késleltetés, jitter, csomagvesztés) emulátor: NetEm  

• Multicast (IGMPv3) támogatással rendelkező Ethernet kapcsolók  

• Hallgatói mérőállomások (Windows 7 x86-64)  

• Wireshark 3.x protokollanalizátor  

• KODI médialejátszó és Simple IPTV Client plugin  

• VLC 3.x médialejátszó  

 
1. ábra: Mérőhálózat  

IPTV szolgáltatások 

• Live TV – élő TV- és rádióadás továbbítása IP hálózaton  

• Video on Demand – videótéka (TV műsorok, filmek, sorozatok, stb.)  

• Digital Rights Management (DRM) – tartalmak jogi és technikai védelme  

• Electronic Program Guide (EPG) – elektronikus műsorújság  

http://www.avermedia.com/
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/V4L?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/QoS?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/NetEm?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/pub/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet/Slide1.png


• Teletext  

• Élő adás felvétele (kliens oldal)  

• Kép a képben (PiP) - A nézett TV adás képernyőjén (jellemzően valamelyik sarokban) 

egy másik csatorna műsoráról kis méretű képet jelenít meg a rendszer  

• Time shifting - időeltolásos lejátszás (élő műsor rögzítése és késleltetett 

sugárzása/lejátszása)  

• Egy időben több felvétel + élő adás (az internet szolgáltatás sávszélessége korlát lehet)  

• Programozott felvétel műsorújság alapján  

• Alkalmazások futtatása (hírek, időjárás, árfolyamok, messaging, stb.)  

Protokoll stack és médiakódolók  

• IPv4/IPv6  

• IGMPv3/MLDv2/PIM  

• UDP  

• RTP/RTCP  

• MPEG-2 Transport Stream  

• H.264/H.265 (videókódoló)  

• AAC (hangkódoló)  

2. Multicast csomagtovábbítás IP hálózaton  

A médiatartalmak IP hálózaton történő továbbítására kétféle terjesztési modell terjedt el széles 

körben. Az első modellben mindenki igénye alapján kezdeményezi a tartalomszolgáltatónál 

különböző tartalmak megtekintését. Ez a Video on Demand (VoD) rendszer. Ilyen szolgáltatást 

nyújt pl. a Youtube, Netflix, Hulu, TV.GO, IPTV szolgáltatók, légitárságok (fedélzeten), stb. 

Ebben az esetben a szolgáltatónak a felhasználóhoz egyedileg kell eljuttatnia adott időben adott 

tartalmat. Ennek megfelelően dedikált unicast médiafolyamokat kell továbbítani a kiszolgálótól 

minden egyes kliens csomópontig. Az unicast adattovábbítás erőforrásigénye közel lineárisan 

skálázódik, ezért az előfizetői/aktív nézői szám növekedését követnie kell a szerver- és hálózati 

oldalon rendelkezésre álló erőforrásoknak (CPU, memória, sávszélesség). Ebben a terjesztési 

modellben a legnagyobb kihívás az időszakos csúcsterhelések kezelése.  

A második modellre jó példa az az eset, amikor egy TV csatorna lineáris műsorát kell eljuttatni 

az előfizetőkhöz IP alapon. Ebben az esetben lehetőségünk nyílik arra, hogy az adott TV 

csatorna aktív nézőit logikai csoportokba szervezve egyetlen adatfolyamot továbbítsunk a 

csoport számára, függetlenül a tagok számától. Ez a modell rendkívül jó skálázhatóságot biztosít, 

hiszen a hálózat feladata, hogy minden csoporttaghoz eljutassa a médiafolyamot, viszont 

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/PiP?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/VoD?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet


speciális, multicast IP útválasztást igényel. Itt fontos megemlíteni, hogy multicast IP útválasztást 

(amely teljesen független az unicast útválasztástól) egyes szolgáltatók egyénileg építenek ki saját 

hálózatukban, az előfizetőik hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Jó példa erre jelen mérés 

tárgya, az IPTV szolgáltatás.  

Megjegyzés: Egy harmadik modell szerint a tartalomszolgáltató peer-to-peer (P2P) hálózaton 

juttatja el a műsort a nézőkhöz. (Korábban pl. a Spotify is alkalmazta a P2P technológiát a zenei 

tartalmak kiszolgálásához, valamint a Netflix mérnökeit is foglalkoztatta egy P2P támogatott 

streaming szolgáltatás kialakítása.)  

Multicast IP címek  

Multicast üzenettovábbításra IPv4 protokoll esetén a 224.0.0.0/4 (D osztályú) címtartományt 

használjuk (a 32 bites IP cím első négy bitje rendre 1110 értékű). Ebben a címtartományban a 

megszokottól eltérően egy cím csomópontok (pontosabban hálózati interfészek) egy csoportját 

azonosítja, ez a multicast csoport azonosítója. A csoport tagjainak nem szükséges azonos IP 

hálózaton lenniük.  

Jelen mérés során egy multicast cím egy TV csatornát azonosít, vagyis a csatorna műsorából 

előállított médiafolyamot a megadott D osztályú IP címmel rendelkező multicast csoport 

tagjainak továbbítja a hálózat.  

D oszályú címtartomány: 224.0.0.0-239.255.255.255  

Címtartomány felosztása  

Osztályon belüli 

tartományok  
Elnevezés  Célja  

224.0.0.0-

224.0.0.255  
Local subnetwork  

Egy lokális hálózaton belül érvényes, 

jellemzően protokollspecifikus címek. A 

tartományt az IANA kezeli.  

224.0.1.0-

224.0.1.255  

Internetwork control 

block  

Publikus interneten továbbítható 

protokollspecifikus forgalom. A tartományt az 

IANA kezeli.  

224.0.2.0-

224.0.255.255 

224.3.0.0-

224.4.255.255 

AD-HOC block  

A fenti két kategóriába nem illeszkedő 

alkalmazások számára fenntartott, IANA által 

kezelt tartomány.  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/P2P?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet
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https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=0;table=1;up=0#sorted_table
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=0;table=1;up=0#sorted_table
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Osztályon belüli 

tartományok  
Elnevezés  Célja  

233.252.0.0-

233.255.255.255 

232.0.0.0/8  Source-specific multicast  
Forrás-specifikus multicast útválasztáshoz 

felhasznált tartomány  

233.0.0.0/8  GLOP addressing  

Tartalom- és internet szolgáltatók számára 

kísérleti célokra fenntartott publikus 

tartomány.  

234.0.0.0/8  
Unicast prefix based 

multicast addresses  

A legalább /24 méretű unicast tartománnyal 

rendelkező szervezetek számára kiosztott 

multicast címek.  

239.0.0.0/8  
Administratively scoped 

multicast addresses  

Szervezeten belüli privát használatra 

fenntartott tartomány. (Privát multicast IP 

címek)  

Internet Group Management Protocol (IGMP)  

Az IGMP kommunikációs protokoll alkalmazásával az IP végpontok és útválaszók a multicast 

csoportagságokat menedzselhetik. Az IGMP üzenetváltás a végpont és egy szomszédos multicast 

útválasztó között zajlik. Az üzenetek közvetlenül IPv4 csomagokba ágyazódnak be. 

Rétegbesorolást tekintve az ICMP-hez hasonlóan az IP protokollkészlet része, a hálózati 

rétegben működik.  

A v2-es protokollváltozat legfontosabb újdonsága volt, hogy bevezette a csoportelhagyás explicit 

jelzését (Leave Group üzenet). Az aktuális v3-as verzióban ezen felül bekerült a forrás-

specifikus (source-specific) multicast támogatása. Erről bővebben a PIM protokoll leírásánál 

olvashat. IPTV rendszerekben jellemzően az IGMPv2 vagy IGMPv3-as verziókat alkalmazzák. 

Az IGMPv2 előnye, hogy a Leave Group üzenet lehetővé teszi, hogy a multicast router alacsony 

késleltetéssel le tudja állítani az adott csoport címére küldött forgalmat, amennyiben nem maradt 

aktív tagja egy adott hálózatban.  

IGMPv2/v3 üzenettípusok  

• Membership Query - A csomópontok multicast csoportagságát kérdezi le a hálózathoz 

kapcsolódó multicast útválasztó (IGMP querier). Három altípusa van: általános, csoport-, 

valamint csoport- és forrásspecifikus lekérezés.  

• Membership Report / Join – Tagság(-ok) jelentése a multicast útválasztó (IGMP querier) 

felé. A csomópont ugyanezzel az üzenettel tud feliratkozni egy multicast csoportba.  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=0;table=1;up=0#sorted_table
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=0;table=1;up=0#sorted_table
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=1;table=1;up=0#sorted_table
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/view/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet?sortcol=2;table=1;up=0#sorted_table


• Leave Group – csoport elhagyásának explicit jelzése  

IGMPv3 forrásszűrés  

Forrás-specifikus multicast támogatásához megadhatunk a forráscsomópont címére vonatkozó 

megkötéseket (szűréseket).  

• Include mode: A csoporthoz való csatlakozáskor megadhatjuk azoknak a 

forráscsomópontoknak a címét, melyektől elfogadjuk az adott multicast csoportba 

továbbított forgalmat.  

• Exclude mode: A csoporthoz való csatlakozáskor megadhatjuk azoknak a 

forráscsomópontoknak a címét, melyektől nem fogadunk el adott multicast csoportba 

továbbított forgalmat.  

Az IGMP üzenetekre Wiresharkban display filterrel rá lehet szűrni: igmp  

 

A médialejátszóban kezdeményezett csatornaváltáskor a zölddel keretezett IGMP leave és join 

üzeneteket küldi ki végpontunk a helyi IGMP querier útválasztónak. Ennek hatására kerül át a 

végpontunk a 239.255.0.53 multicast csoportból a 239.255.0.54 azonosítójú csoportba.  

Tipp: Az IGMP forgalom elemzésekor figyelembe kell venni, hogy gépünkön a VLC-n kívül 

egyéb programok és Windows szolgáltatások is generálhatnak IGMP üzeneteket, ezért kiemelt 

figyelmet kell fordítani a csatornaváltáshoz kapcsolódó IGMP leave és join üzenetek 

azonosítására (2. ábra). Az Ethernet interfészen látható IGMP forgalom elemzésekor feltűnhet 

továbbá, hogy a hálózati útválasztó meghatározott időnként (a laborhálózaton ez 20 másodperces 

periódus) lekérdezi a csomópontok multicast csoporttagságait: Membership Query üzenet 

érkezik a routertől, melyre Membership Report üzenettel (üzenetekkel) válaszol a végpont. 

Fontos, hogy ezeket a válaszokat ne keverjük össze a csatornaváltáskor generált join 

üzenetekkel.  

• A multicast útválasztó a 224.0.0.1 célcímre küldi a General Membership Query 

üzeneteket. Erre a címre minden multicast csomópontnak hallgatnia kell.  

• A végpont a 224.0.0.22 címre küldi a Membership Report válaszüzeneteket, illetve a 

Join/Leave üzeneteket.  



IGMP Snooping  

Alapesetben az Ethernet kapcsolók (switchek) minden portjukra továbbítják a multicast címre 

küldött kereteket (a broadcast forgalomhoz hasonlóan). Ez a működés felesleges sávszélesség-

használatot eredményez azokon a portokon, melyekre nem kapcsolódik aktív tagja az adott 

multicast csoportnak. Az IGMP layer 2-es optimalizációjaként fogható fel a kapcsolók IGMP 

Snooping funkciója, melynek hatására a kapcsoló figyeli (monitorozza) a rajta keresztülhaladó 

IGMP üzeneteket (Query, Memebership report/Join, Leave). Az így kinyert információk alapján 

fenntart és karbantart egy belső IGMP táblát, melyben nyílvántartja, hogy melyik multicast 

csoport forgalmát melyik portra, portokra kell továbbítania.  

Fontos: A laborhálózati Ethernet kapcsolók IGMP leave üzenet hatására nem távolítják el 

azonnal az adott multicast csoport/port hozzárendelést a helyi IGMP táblából. Ennek 

megfelelően csatornaváltáskor az új csatorna multicast forgalma mellett adott ideig a korábbi 

csatorna multicast forgalma is meg fog érkezni a hálózati interfészünkre. Wiresharkban érdemes 

megvizsgálni, hogy mennyi ideig van jelen mindkét csoport forgalma az interfészünkön. Ezt az 

információt a csatornaváltási idő vizsgálatakor érdemes szem előtt tartani, hiszen ha olyan 

csatornára váltunk, melyet 60 másodpercen belül már néztünk, akkor a csatornaváltás második 

fázisa (lásd 8. fejezet) nulla időigényű.  

Multicast útválasztás - Protocol Independent Multicast (PIM)  

A PIM nem egyetlen protokoll, hanem egy multicast útválasztási protokollcsalád. Három 

változata terjedt el.  

• PIM-SM (PIM Sparse Mode) - A multicast fát, melynek gyökere az ú.n. Rendezvous-

point (RP) útválasztó, explicit IGMP kérések alapján építi fel a protokoll. A működési 

modell jó illeszkedik a WAN hálózati környezetben, fizikailag elszórt multicast vevők 

kiszolgálásához.  

• PIM-DM (PIM Dense Mode) - Első lépésben a multicast forgalmat elárasztással 

továbbítja a teljes hálózaton, később pedig IGMP üzenetek alapján felfüggeszti a 

továbbítást azokba a hálózati szegmensekbe, amelyekben nincs aktív vevő. Ezzel a 

módszerrel implicit építi fel a multicast fát a protokoll. A működés első fázisában 

megvalósított elárasztásos továbbítás intenzív sávszélesség-igénye miatt a protokoll nagy 

kiterjedésű hálózatokra rosszul skálázható.  



• PIM-SSM (PIM Source-specific Multicast) - A multicast fa gyökere egy előre definiált 

forrás csomópont (pl. egy IPTV headend). A multicast csoport megadása a forrás-

/csoportazonosító párossal történik: (S,G), ahol S a forrás unicast IP címe, G pedig a 

csoportot azonosító multicast IP cím. A forrás címének explicit megadásával 

megelőzhetőek a csoporton belüli, jogosulatlan forrástól származó Denial-of-Service 

támadások.  

A fentiek közül a PIM-SM és PIM-SSM változatokat alkalmazzák IPTV rendszerekben.  

 
3. ábra: Multicast példa  

  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/pub/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet/mcast_pelda.png


3. Az IPTV rendszerben továbbított transport stream 

fontosabb tulajdonságai  

Tulajdonságok  SD  HD  

Sávszélesség-igény  1,8-2,5 Mbit/s  7-9 Mbit/s  

Képfelbontás  720 x 576 px  1920 (1440) x 1080 

px  

Videókódoló  H.264/MPEG4 AVC 

Hangkódoló  AAC, AC3 

Médiakonténer  MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1) 

Szállítási protokoll  Real-time Transport Protocol (RTP) 

Továbbítási modell IP multicast 

Protokoll stack és médiakódolók  

• IPv4/IPv6  

• IGMPv3/MLDv2/PIM  

• UDP  

• RTP/RTCP  

• MPEG-2 Transport Stream  

• H.264/H.265 (videókódoló)  

• AAC/AC3 (hangkódoló)  

Constant bitrate (CBR) üzemmódú hang- és videókódolás: a médiakódoló a kimenetén 

konstans bitrátával állítja elő a tömörített médiafolyamot. Ebben az üzemmódban a 

médiatartalom pillanatnyi komplexitásától független az aktuális tömörítési ráta. A módszer 

előnye, hogy a tömörített médiafolyam sávszélesség-igénye állandó, ezért korlátozott 

sávszélességű átviteli csatornán történő továbbításkor jó hatékonysággal alkalmazható. Hátránya, 

hogy a komplex hang-, illetve képszegmensek tömörítése rosszabb érzeti minőséget 

eredményezhet. Utóbbi esetben a minőségromlást úgy lehet ellensúlyozni, hogy magasabb rátát 

állítunk be kódolásnál, amennyiben az átviteli csatorna rendelkezésre álló sávszélessége ezt 

lehetővé teszi.  

Variable bitrate (VBR) üzemmódú hang- és videókódolás: a médiakódoló a kimenetén a 

médiatartalom pillanatnyi komplexitásának megfelelő, változó rátával állítja elő a tömörített 

médiafolyamot. A CBR üzemmóddal szemben a változó bitrátájú tömörítés előnye, hogy a 

kódolónak lehetősége a bitrátát a hang-, illetve képszegmens komplexitásához igazítani. (Egy 



összetett szegmens tömörítéséhez magasabb rátát alkalmaz a kódoló.) Megjegyzés: VBR 

üzemmódban kódolt médiatartalomra meghatározható a maximális bitráta, valamint értelmezhető 

(számolható) időegységre vetített átlagos bitráta is.  

A H.264 (más néven MPEG-4 AVC) videókódoló legfontosabb előnye a H.262 (MPEG-2) 

kódolóval szemben, hogy azonos érzeti minőség eléréséhez elegendő nagyjából fele akkora 

sávszélesség. Ez HD adások továbbításánál különösen fontos tényező, hiszen 15-20 Mbit/s 

helyett elegendő 7-9 Mbit/s sávszélesség a kívánt minőségű kódolás eléréséhez.  

IPTV szolgáltatás esetén az elemi videófolyam (elementary stream) H.264 kódolással kerül 

továbbításra MPEG-2 Transport Stream-be ágyazva. Fontos hangsúlyozni, hogy az MPEG-2 

TS nem tömörítési eljárás, pusztán egy konténer formátum, így a videókódolás minőségére és az 

eredő sávszélesség-igényre nincs hatása.  

4. IPTV fejállomás (headend) vázlatos felépítése  

 
4. ábra: IPTV headend  
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• Headend: Fejállomás, ami a TV programok vételére (fogadására), átkódolására, 

titkosításra és a multicast médiafolyam előállítására alkalmas rendszereket foglalja 

magába. (4. ábra)  

• Content aggregation: műsorfolyamok összegyűjtése különböző forrásokból. A tartalom 

szolgáltatója (jellemzően a TV társaság) többféle technológiával is eljuttathatja a műsort 

az IPTV szolgáltatónak: DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial - földfelszíni 

digitális TV), DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite, műholdas digitális TV), 

SDI (Serial Digital Interface), ASI (Asynchronous Serial Interface)  

• Media transcoding: a médiafolyam (kép és hang) újrakódolása az IPTV rendszer 

követelményeinek megfelelően: sávszélesség-igény, kulcs videókeretek gyakorisága, 

felbontás, stb.  

• IP Scrambler: Az újrakódolt médiafolyamból IP hálózaton továbbítható adatcsomagok 

készítése: IP/UDP/RTP/MPEG-2 TS/ES beágyazás  

• CAS/DRM (Conditional Access System/Digital Rights Management): hozzáférés-

szabályozást (adott előfizető melyik csatornához, illetve on-demand tartalomhoz férhet 

hozzá), valamint a digitális tartalmak jogi és technikai védelmét megvalósító 

alrendszerek  

5. Az IPTV szolgáltatást befolyásoló hálozati metrikák  

Az átvitt média érzeti minőségét befolyásoló IP-szintű elemi hálózati metrikák:  

• Késleltetés (delay)  

• Késleltetés ingadozása (jitter)  

• Csomagvesztés (packet loss)  

• Csomagsorrend átrendeződés (packet reordeing)  

• Átviteli teljesítmény (throughput)  

Az átvitt média érzeti minőségét befolyásoló összetett hálózati metrikák:  

• MDI (media delivery index) – kettős metrika  

o késleltetési tényező (delay factor)  

o média veszteségi ráta (media loss rate)  



Egyéb szolgáltatási minőséget befolyásoló metrikák:  

• Csatornaváltási idő (zap time)  

• EPG betöltési idő  

6. MPEG-2 Transport Stream  

Szabványos konténer formátum mozgókép, hang és program-, illetve szolgáltatás-információs 

üzenetek (műsorújság, teletext, feliratok, stb.) multiplexelt továbbítására. Elterjedten alkamazzák 

DVB és IPTV rendszerekben a csatornák (programok) továbbítására. A multiplexelt átvitel 

lehetőséget teremt az elemi kép- és hangfolyamok időbeni szinkronizálására. Egy transport 

streamen belül több elemi, ú.n. PES (Packetized Elementary Stream) folyam továbbítható. Egy 

elemi folyam lehet mozgókép, hang vagy szöveges információ. A hálózati erőforrások hatékony 

allokációjához (QoS biztosításához) a szolgáltatók tipikusan konstans bitrátával (CBR) 

továbbítják az MPEG transport streameket. Szemben a DVB rendszerekkel, IPTV esetén minden 

TV csatorna dedikált transport stream-et kap (egy médiafolyamként kerül továbbításra a TV 

csatornához tartozó videófolyam, egy vagy több hangfolyam, illetve felirat és teletext 

információ).  

Tipp:  

Amennyiben a Wireshark nem ismerte fel, hogy az elkapott forgalom (csomagsorozat) egy RTP 

médiafolyam, az Analyze menü Decode As pontjában beállíthatjuk, hogy adott UDP 

portazonosítók esetén az UDP payload-ot RTP csomagkét dekódolja (5., 6. ábrák). Ezek után 

meg fog jelenni az RTP fejléc, illetve az RTP-be beágyazott MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1) 

fejléc a protokollhierarchiában (7. ábra).  

Az MPEG-2 Transport Stream 188 byte-os fix méretű csomagokból áll. Ennek megfelelően egy 

RTP csomag adatrészébe több TS csomag kerül beágyazásra. A 7. ábrán látható, hogy az 

elkapott Ethernet keretek mindegyike 1370 byte méretű, így könnyen kiszámolható, hogy egy 

RTP csomagban 7 darab TS csomag fér el. Wiresharkban az MPEG-2 TS csomagok a szabvány 

hivatalos azonosítójával vannak jelölve: ISO/IEC 13818-1.  

Megjegyzés: Az MPEG-2 Transport Stream az elemi folyamok mellett információs táblákat is 

továbbít (lásd lentebb).  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/bin/edit/VITMAB01/QoS?topicparent=VITMAB01.KH2-IPTVMeresiSegedlet


 
5. ábra: RTP fejléc dekódolása Wireshark-ban  

 
6. ábra: UDP/5004 portra érkez? forgalom RTP üzenetként dekódolva  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/pub/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet/WS_RTP_decoding_01.png
https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/pub/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet/WS_RTP_decoding_02.png


 
7. ábra: RTP csomag adatrészébe ágyazott MPEG-2 TS csomagok  

MPEG-2 TS terminológiák  

MPEG-2 Packet Identifier (PID): A transport stream-en belül minden elemi folyam, illetve 

információs tábla egyedi azonosítóval rendelkezik, ez a PID.  

TV csatorna = Program  

Egy transport stream-en belül egy vagy több program továbbítható. Az egyes programokhoz 

tartozó elemi folyamokat a PMT tábla írja le. Tehát minden programhoz tartozik egy PMT tábla, 

mely szintén egy saját PID-del azonosítható a transport stream-en belül.  

MPEG-2 TS információs táblák  

Program Association Table (PAT): A transport streamben továbbított csatornák (programok) 

azonosítóit tartalmazó tábla. IPTV esetén egy MPEG-2 transport stream-ben egyetlen program 

kerül továbbításra.  

https://qosip.tmit.bme.hu/foswiki/pub/VITMAB01/KH2-IPTVMeresiSegedlet/WS_RTP_decoding_03.png


Program Map Table (PMT): Az egyes programokhoz tartozó elemi folyamok PID azonosítóit 

tartalmazó tábla.  

Event Info Table (EIT): Az EPG alrendszer az EIT tábla információi alapján készíti el a 

műsorújságot. A tábla tartalmazza a műsorok neveit, kezdési időpontját, időtartamát és rövid 

leírását.  

Program Clock Reference (PCR): Az elemi folyamok szinkronizációjára használt referencia-óra.  

Tipp:  

Az egyes információs táblákra Wiresharkban display filterrel rá lehet szűrni. A szűrés 

eredményeként kizárólag azok az RTP csomagok kerülnek megjelenítésre, amelyek tartalmazzák 

a megadott információs táblát.  

• Adott PID-vel rendelkező elemi folyamot tartalmazó RTP csomagok listázása: mp2t.pid 

== érték 

• PAT táblát tartalmazó RTP csomagok szűrése: mpeg_pat  

• PMT táblát tartalmazó RTP csomagok szűrése: mpeg_pmt  

• EIT táblát tartalmazó RTP csomagok listázása: dvb_eit 

7. Vételi oldali Playout puffer  

A vételi oldali média-dekódolók jellemzően fix rátával várják bemenetükre a médiacsomagok 

érkezését, ezzel szemben a videó- és hangfolyamok IP csomagjai a hálózat működéséből 

adódóan nem fix késleltetéssel jutnak el a forrástól a címzettig. Az IP alapú hálózatok nem 

nyújtanak garanciát a hálózati késleltetés szintjére és ingadozására vonatkozóan. Az áviteli 

késleltetés ingadozását csomagkésleltetési ingadozásnak (Packet Delay Variation - PDV) nevezi 

a szakirodalom, de a jitter elnevezés is releváns terminológia. Hálózati jitter hatására a forrás 

oldalon még korrekt időközzel kiküldött csomagsorozat már változó érkezési időközökkel jelenik 

meg a vevőnél. Az ingadozás hatását playout vagy de-jitter puffer beiktatásával jelentősen lehet 

csökkenteni, mivel a pufferben változó érkezési időközökkel megjelenő csomagok fix rátával 

kerülnek kiolvasásra onnan. A puffer negatív hatása, hogy megnöveli a késleltetést, melyet valós 

idejű alkalmazásoknál kívánatos alacsony szinten tartani. Fontos tervezési szempont a 

pufferméret helyes megválasztása a hálózati jitter és az elvárt késleltetés ismeretében.  



Megjegyzés: A VLC média lejátszóban a playout puffer network cache néven található meg, 

mérete egyedileg a médiafolyam hálózati megnyitásakor vagy globálisan a preferences 

menüpontban állítható. Lásd a Gyakorlati tudnivalóknál.  

8. Csatornaváltás  

Csatorna váltásakor a hálózati rétegben a kliens kezdeményezi az adott programhoz tartozó 

multicast csoport elhagyását (IGMP Leave Group üzenet a routernek), majd pedig csatlakozik az 

új program multicast csoportjába (Membership Report / Join). Amennyiben a kliens hálózatában 

ő az első aktív tag a csoportban, úgy a multicast médiafolyamot a helyi routernek le kell kérnie a 

multicast disztribúciós fában fölötte elhelyezkedő routertől (a multicast fát ki kell bővíteni). 

Amikor megérkezik a médiafolyam a klienshez, a lejátszó alkalmazásnak egyrészt adott szintig 

meg kell töltenie a playout puffert a lejátszás megkezdése előtt, másrészt meg kell várnia a PMT 

tábla megérkezését, hogy a táblában lévő információk alaján szét tudja osztani a Transport 

Streamben továbbított elemi folyamokat a megfelelő dekóderek számára. Végül pedig a 

dekódolás megkezdésének feltétele, hogy érkezzen egy olyan referencia videókeret az elemi 

videófolyamban, melyre az utána követkető differenciális videókeretek dekódolásakor lehet 

hivatkozni. Ennek megfelelően a csatornaváltás idejét összesen öt tényező befolyásolja, 

melyekből az első hármat kell elemezni és jegyzőkönyvezni a mérés során.  

1. IGMP csoportváltás (leave és join)  

2. Multicast disztribúciós fa bővítése (PIM routing)  

3. Végponti pufferelés (playout buffering - prefetch)  

4. PMT információs tábla megérkezése  

5. Videó kulcskeret megérkezése a H.264 dekóderhez  


