
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика

Петър Русланов Армянов

Файлов формат за съхраняване на
мултимедийна информация - 

поточен пренос на векторна анимация

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“
по професионално направление 

4.6 „Информатика и компютърни науки“
научна специалност: 01.01.12 „Информатика“

Научен ръководител:
доц. д-р Павел Бойчев, ФМИ, СУ

           
София 2016 г.



Съдържание

Увод .............................................................................................................     5

Актуалност на проблема .......................................................................    5

Цели и задачи на дисертацията .............................................................    7

Структура на работата ...........................................................................    8

Глава 1. Обзор .........................................................................................     10

1.1. Предметна област на изследването ..............................................    10

1.1.1. Мултимедия и мултимедийни формати ................................   10

1.1.2. Растерни и векторни изображения. Особености на 
векторната графика ...........................................................................   11

1.1.3. Файлово и поточно представяне на клипове ........................   14

1.2. Съществуващи решения – силни и слаби страни .......................    18

1.2.1. Решения, основани на предварителна растеризация ............   18

1.2.2. Решения, основани на предаване на векторни сцени ...........   22

1.2.3. Решение, основано на други подходи ...................................   28

1.2.4. Сравнение на разгледаните решения .....................................   29

1.3 Заключение......................................................................................... 30

Глава 2. Описание на избрания подход за решение ...........................   31

2.1. Дефиниране на проблема и поставените цели .............................   31

2.2. Описание на елементите, изграждащи векторна сцена и векторна 
анимация ................................................................................................    34

2.2.1. Векторна сцена ........................................................................   34

2.2.2. Векторна анимация .................................................................   39

2.3. Описание на пренасяния поток данни ..........................................   41

2.3.1. Видове предавани данни ........................................................   41

2.3.2. Пренос на медии, различни от анимация ..............................   44

2.4. Заключение ........................................................................................44

Глава 3. Спецификация на формата ....................................................   45

3.1. Дефиниция на формата за мултиплексиране ...............................   47

Структура на транспортен пакет .....................................................   48

3.2. Дефиниция на медийните пакети .................................................   53

3.2.1. Общо описание на пакет от медиен поток ............................   54

1



3.2.2. Описание на поток с данни за каталог ..................................   55

3.2.3. Описание на поток с командни данни ...................................   59

3.2.4. Описание на поток с данни за анимация ..............................   62

3.2.5. Описание на поток с данни за звук ........................................   92

3.2.6. Описание на поток с текст ........................................................95

3.2.7. Описание на поток с речници по поръчка ...............................98

3.2.8. Описание на поток с дефинирани от потребителя данни ....   99

3.3. Заключение ........................................................................................99

Глава 4. Алгоритми за работа с данните ...........................................   100

4.1. Общи правила на поведение на модулите ..................................   101

4.2. Изграждане, пренасяне и обработване на мултиплексния 
транспортен поток ..............................................................................   104

4.2.1. Работа на мултиплексора .....................................................   104

4.2.2. Работа на демултиплексора ..................................................   110

4.3. Алгоритъм за изграждане на медийния поток с анимация и 
пренасянето му .....................................................................................   114

4.3.1. Построяване на поток векторна анимация ...........................  114

4.3.2. Възпроизвеждане на поток векторна анимация ...................  119

4.3.3. Синхронизация на отделните канали ...................................  122

4.3.4. Връзка от клиента към сървъра ............................................  123

4.4. Заключение ..................................................................................... 124

Глава 5. Тестова реализация и емпирични измервания .................   125

5.1 Тестови сценарии ...........................................................................  125

5.2 Тестова система ..............................................................................  128

5.3 Изпълнение на тестовите сценарии ..............................................  133

5.4 Анализ на получените резултати ..................................................  136

5.5 Заключение....................................................................................... 137

Заключение ...............................................................................................  138

Авторска справка ....................................................................................  142

Основни приноси в дисертационния труд .......................................... 142

Публикации и доклади, свързани с темата на дисертацията ............. 143

Библиография ..........................................................................................  144

Приложение А. Примерно съдържание на медийни пакети ..................150

Приложение Б. Йерархична схема на формата .......................................152

2



Списък на фигурите

Фигура 1. Общо поточно разпространение на видео ......................................... 16

Фигура 2. Индивидуално поточно разпространение на видео .......................... 16

Фигура 3. Архитектура на сървър за поток с предварителна растеризация...... 20

Фигура 4. Архитектура на сървър, за поточно предаване на растеризирана 
графика, позволяваща потребителски контрол на рендирането ......................... 21

Фигура 5. Различни примитиви, използвани в тримерната графика,
представени чрез полигонални мрежи .................................................................. 34

Фигура 6. Използване на UV координатни карти ............................................... 36

Фигура 7. Видове светлинни източници .............................................................. 37

Фигура 8. Обем на различните компоненти на примерна сцена ....................... 41

Фигура 9. Структура на транспортен пакет ......................................................... 49

Фигура 10. Параметри на проекцията .................................................................. 62

Фигура 11. Схема на системата – слоеве, комуникация, преносен канал ...... 101

Фигура 12. Схема на мултиплексор ................................................................... 107

Фигура 13. Схема на демултиплексор ................................................................ 111

Фигура 14. Последователност на пакетите в поток анимация ......................... 115

Фигура 15. Хардуерна среда на тестовата постановка ..................................... 128

Фигура 16. Обектен модел на генератор на анимация  .................................... 130

Фигура 17. Обектен модел на мултиплексора  .................................................. 132

Фигура 18. Резултати от тестове по първи сценарий  ...................................... 134

Фигура 19. Резултати от тестове по втори сценарий  ....................................... 135

Фигура 20. Резултати от тестове по трети сценарий  ....................................... 135

Фигура 21. Примерен пакет, описващ трансформации (P пакет) .................... 150

Фигура 22. Примерен пакет, описващ сцена (I пакет) ...................................... 151

Фигура 23. Йерархична схема на пакети и структури ...................................... 152

3



Списък на Таблиците

Таблица 1. Сравнение на различните технологии за пренос и представяне 
на векторна графика ................................................................................................ 29

Таблица 2. Размер на данните при различни транспортни пакети..................... 49

Таблица 3. Типове медийни канали ..................................................................... 51

Таблица 4. Флагове, влияещи на транспортните пакети .................................... 52

Таблица 5. Стойности, задаващи компресия на звук .......................................... 58

Таблица 6. Стойности за типовете медийни пакети ........................................... 63

Таблица 7. Стойности за тип елемент в сцена .................................................... 64

Таблица 8. Стойности за тип светлинен източник .............................................. 66

Таблица 9. Типове трансформации и поддържани флагове ............................... 74

Таблица 10. Флагове, влияещи на поведението на обекти в речник ................. 83

Таблица 11. Типове речникови пакети ................................................................. 83

Таблица 12. Типове модификации в речник от обекти ...................................... 86

Таблица 13. Флагове, към модификация за временно изключване на обект .... 87

Таблица 14. Типове записи в речник от текстури ............................................... 89

Таблица 15. Типове промени в речник от текстури ............................................ 92

Таблица 16. Типове пакети, пренасящи звук ....................................................... 93

Таблица 17. Типове пакети, пренасящи текст ..................................................... 96

Таблица 18. Типове пакети, пренасящи речник по поръчка .............................. 99

4



Увод

През последните  години  векторната  графика  набира  все  повече

популярност.  Тя  е  в  основата  на  повечето  инженерни  системи,  на

географските  информационни  системи  и  системите  за  триизмерно

моделиране.  Голямо  предимство  на  векторната  графика  е  практически

неограничената резолюция и възможност за увеличение и фокусиране на

произволен детайл от изображението, както и възможността лесно да бъде

възпроизвеждана с променливо ниво на детайлност.

Темата  на  това  изследване  е  разработването  на  формат,  даващ

възможност да се съхраняват и пренасят ефективно в поточен вид графични

изображения  през  мрежова  среда.  Фокусът  е  насочен  по-специално  към

векторната  компютърна  графика  и  тримерната  анимация,  получена  чрез

прилагане  на  трансформации  върху  отделни  обекти  във  векторно

представени сцени.

Актуалност на проблема

Основен  фактор  за  по-слабото  разпространение  на  векторната  в

сравнение с растерната графика е ограничената възможност в настоящия

момент реални обекти да бъдат заснети във векторен формат. Съществуват

обаче  множество  алгоритми  за  преобразуване  на  заснети  или  сканирани

растерни изображения във векторен формат и последващото им обработване

с векторно-базиран софтуер [7, 15].

Най-широко  приложение  векторната  графика  намира  при

изобразяването  на  тримерни  обекти  –  при  инженерното  проектиране;

визуализацията  на  математически  или  бизнес  модели;  моделирането  на

физични или природни явления; в сферата на развлекателния бизнес – при

разработване  на  игри  и  филмови  ефекти  или  дори  на  цели  филми.  В
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последно време тримерната визуализация навлиза и в интерактивното, и в

дистанционното обучение, тъй като предлага възможност за изграждане на

реалистични,  детайлни  и  интерактивни  модели  на  различни  обекти  от

реалния свят, трудни или невъзможни за прецизно заснемане [16, 56].

Едно  от  неудобствата  на  векторната  графика  е  необходимостта

изображенията  да  бъдат  преобразувани  в  растерна  форма  за  да  се

визуализират  на  стандартен  компютърен  или  телевизионен  екран.  Този

проблем се адресира в съвременните компютърни видео контролери, чиито

драйвери поддържат възможност за директно бързо визуализиране на цели

сцени,  изградени от  графични  примитиви.  В настоящия  момент не  само

компютрите,  но  и  голяма  част  от  мобилните  устройства  като  таблети  и

смартфони, имат вградени графични процесори, специално проектирани за

обработка и най-вече за визуализиране на векторна графика [17].

Векторната графика навлиза все по-широко и в уеб пространството

посредством поддръжката на изображения във векторни формати като SVG

[4], или директно в новия HTML5 canvas елемент [18]. Използването на тези

формати е възможно чрез различни технологии като WebGL [19] или VRML

[20].  От 2010 година последният  е  наследен от X3D [21,  22].  Новост  са

системите  за  виртуална  реалност,  които  често  са  построени  върху

интерактивна  векторна  графика,  използваща  стерео  изобразяване  с  цел

постигане на реалистичен тримерен ефект.

Всички тези технологии позволяват лесно визуализиране от страна на

клиентското  устройство  на  тримерна  графика,  с  възможност  за

интерактивна промяна  на сцената  или параметрите на визуализиране.  Те

обаче не поддържат директно интерактивно управление на изображението

от страната на клиента,  а  още по-малко поточно предаване на анимация.

Възможно е да бъдат реализирани конкретни клиентски скриптове, които

комуникират  със  сървъра  и  съответно  възпроизвеждат  определени

трансформации,  но  към  момента  няма  общоприет  стандарт  за  такива

приложения.
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Най-голямо  потребление  на  контролирана  от  сървъра  векторна

анимация  има  в  масовите  мултиплейърни  онлайн  игри  (Massively

multiplayer  online  role-playing  games  –  MMORPG),  където  най-често  има

двупосочна  комуникация  и  специализиран  формат  за  пренос  на  данните

[23]. При този тип решения обикновено векторното представяне на обектите

е предварително заредено чрез инсталация на програма при клиента [24].

При  тези  игри  често  има  и  трети  лица  –  наблюдатели,  които  следят

развитието на играта отстрани като анимация, без да могат да ѝ влияят. При

тези решения изображенията се доставят до наблюдателите преобразувани в

растерен клип, което не им позволява да сменят гледната точка или да се

фокусират на избран от тях детайл от играта [25]. 

Подобни  проблеми  съществуват  и  при  използването  на  потоци  от

векторна  анимация за  целите  на  дистанционното обучение.  В настоящия

момент  игровата  индустрия  е  значително  по-развита  в  технологично

отношение от обучителната. По тази причина все по-често идеи от игрите

се използват при разработване на учебни програми и материали [26]. Това

неминуемо  води  до  взаимстване  на  подходи  и  техники  от  различни

популярни игри при изготвяне на по-достъпно и атрактивно за обучаващите

се съдържание [27, 28], включително тримерна анимация.

Цели и задачи на дисертацията

Целите,  поставени  пред  настоящата  разработка  са  дефиниране  на

изискванията  към  формат  за  поточен  пренос  на  векторно  представена

анимация,  който  да  позволява  разширяване  с  други  типове  медии.

Необходимо е да се опише детайлно такъв формат и алгоритми за работата

на сървър и клиент за него.

Извън  целите  остава  реализацията  на  цялостен  клиент  и  сървър,

поддържащи  формата.  Прототип  на  такива  ще  бъде  разработен  с  цел

емпирично измерване на параметрите на получения поток данни.
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От така поставените цели произтичат следните задачи:

1. Изследване на спецификите на растерното и векторното представяне

на изображения и видео, както и начините за тяхното съхранение и

поточно предаване;

2. Изследване  на  съществуващи  решения  за  пренасяне  на  векторна

анимация, техните силни и слаби страни;

3. Формулиране  на  изискванията  към  формат  за  поточен  пренос  на

графика и по-конкретно на векторна анимация;

4. Разработка  на  формат  за  поточен  пренос  на  анимирана  векторна

графика, позволяващ вграждане и на други типове медии;

5. Описание и реализация на алгоритми за работа на сървър и клиент,

поддържащи този формат;

6. Изготвяне  на  тестови  сценарии  и  прототипна  тестова  система  за

валидиране на разработката.

Структура на работата

Текстът  на  настоящия  дисертационен  труд  се  състои  от  увод,  пет

глави, заключение и две приложения.

В увода се разглежда основната цел на дисертацията и се мотивира

нейната актуалност. Поставят се целите и се определят произтичащите от

тях  задачи.  В  края  на  уводната  част  е  представено  кратко  описание  на

структурата и съдържанието на всяка част от текста.

Първата  глава  има  обзорен  характер.  В  нея  подробно  се  описва

предметната  област  на  изследването.  Разглеждат  се  различни  категории

съществуващи решения с конкретни техни представители. Прави се анализ

на силните и слабите им страни и въз основа на този анализ се дефинират

параметри на търсеното решение. 

Втората  глава  описва  детайлно  избрания  подход  за  решение  на

поставения  проблем  спрямо  дефинираните  параметри.  Описват  се
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характеристиките на векторната графика, изграждането на цялостна сцена и

начините за постигане на анимация върху така построената сцена. Посочва

се начин за изграждане на непрекъснат поток, пренасящ тази информация,

както и възможностите за пренос на различни видове медия.

Трета глава съдържа подробна дефиниция на формата за описване на

предаваните медии, както и за осъществяване на пренос в поточна форма. 

Четвъртата  глава  описва  правила  и  алгоритми  за  използване  на

дефинирания  формат,  както  от  страна  на  сървър,  генериращ  различни

типове  медии,  така  и  от  клиент,  който  има  задача  да  възпроизведе

пренасяната информация.

Петата глава разглежда процеса на тестване на разработения формат.

Дефинират  се  няколко  тестови  сценария  и  се  описва  архитектурата  на

конкретната тестова софтуерна система. Показани са резултати, получени от

експерименти  с  използването  на  преносния  формат,  при  различни

параметри и сцени. Въз основа на анализ на тези резултати са направени

изводи за поведението и приложимостта на описания формат.

Заключението съдържа кратко обобщение на извършената работа и

получените  резултати.  Дадени  са  насоки  за  бъдещото  развитие  на

разработката.

В края на текста са изброени конкретните научни и научно-приложни

приноси на автора, списък на свързаните с темата публикации.

Към текста са добавени и две приложения. Първото показва детайлно

описание  на  примерно  съдържание  на  някои  различни  пакети,  според

описания в глава трета формат. Второто приложение е йерархична диаграма

на пакетите и структурите според описанието на разработения формат.
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Глава 1. Обзор

1.1 Предметна област на изследването

1.1.1 Мултимедия и мултимедийни формати

Понятието  мултимедия означава  смесено  използване  на  различни

видове  медии  –  текст,  графика,  звук,  анимация,  възпроизвеждани  от

компютър  с  предоставена  възможност  за  интерактивно  въздействие  на

възпроизвеждането. За пръв път това понятие се появява след средата на

XX-ти  век  като  първоначално  е  свързано  с  различни  прояви  на

съвременното изкуство и най-вече съчетаване на музикални изпълнения с

различни визуални ефекти [1]. Значението, с което думата се употребява в

момента, се оформя през 90-те години на миналия век [2]. 

Съществуват  разновидности  –  когато  се  позволява  контрол  над

възпроизвеждането  се  говори  за  интерактивна  мултимедия,  а  ако

съществува структура с хипервръзки между отделните елементи, терминът

е хипермедия. В настоящия момент мултимедията се използва практически

във всички аспекти на приложение на компютрите – освен традиционно

свързваната с мултимедия сфера на развлеченията (филми, игри) голямата

изразителност  на  мултимедийното  съдържание  се  използва  за  нагледно

представяне  на  информация  –  в  обучението;  в  научната  или  техническа

дейност; в бизнеса [3].

Основен дял в мултимедията заемат визуалните компоненти – видео и

анимация. Видеото най-често е заснет предварително с камера материал или

излъчване  на  живо.  От  своя  страна,  анимацията  представлява

последователност  от  нарисувани  или  генерирани  изображения,  всяко  от

които  е  с  определена  разлика  спрямо  предното.  Чрез  тази  разлика,  при

възпроизвеждане  с  определена  скорост  на  изображенията  в  секунда,  се

постига  илюзия  за  движение.  Когато  тези  изображения  са  генерирани  с
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помощта на компютърни програми говорим за компютърна анимация.

Въпросът  за  записването,  съхранението  и  пренасянето  на

мултимедийното съдържание е важна част от сферата на информационните

и  комуникационни  технологии.  Разработени  са  стотици  формати,

предназначени да съхраняват различен тип мултимедийно съдържание. Те

основно се делят на два типа – медийни формати и контейнерни формати.

Медийните формати са предназначени за представяне и съхраняване

на един тип медия, така че да може да бъде възпроизведена в някакъв по-

късен  момент.  Често  при  тях  се  прилагат  специфични  подходи  за

намаляване  на  обема  данни  –  компресии.  Така  се  получават  съответно

формати за видео-компресия, аудио-компресия и т.н.

Контейнерните формати имат задачата да обединят множество медии,

записани в някакви медийни формати, в единно свързано цяло – най-често

файл. Така се реализира представяне на мултимедия. Най-разпространените

такива формати обединяват картина (видео) със звук (аудио), а не рядко и

текст  (субтитри,  коментари и  др.).  Контейнерните  формати не  са  просто

механична  колекция  от  медии,  те  добавят  и  допълнителна  описателна

информация наречена метаданни.

Метаданните включват като минимум информацията как отделните

медии във файла да се възпроизведат заедно в синхрон, а също така обща за

мултимедийното съдържание информация – например автор, време и място

на създаване на съдържанието, информация за авторски права, използвани

за  създаването  софтуерни  продукти  или  хардуерни  устройства  и  други.

Подобни мултимедийни файлове често се наричат клипове.

1.1.2 Растерни и векторни изображения. Особености на векторната 
графика

Възпроизвеждането  на  различните  компютърни  изображения  най-

често представлява визуализирането им на компютърен екран или подобно

устройство,  обикновено  представляващо  правоъгълна  матрица  от  точки.

Тази матрица се нарича  растер. Подходът за представяне на изображения
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чрез съхраняване на такава матрица от точки, всяка от тях характеризираща

се с информация за цвета си, наричаме  растерна графика. Този начин на

представяне е много удобен за възпроизвеждане на компютърните екрани,

защото матрицата на изображението директно се прехвърля в паметта на

видеокартата  и  от  там  към  екрана.  Такива  изображения,  например,  се

получават  при  заснемане  с  цифров  фотоапарат  или  камера,  защото

сензорите им също представляват матрица от светлочувствителни елементи.

Повечето  съхранени  в  мултимедийни  файлове  снимки  или  видео

клипове  представляват  растерни  изображения.  Основно  неудобство  на

растерните изображения е, че те са обвързани с размера на матрицата си от

точки. Ако потребителят поиска да възпроизведе такова изображението на

екран с матрица с различен размер или форма, то често се получава загуба

на качество или изкривяване на изображението.

При векторната графика изображенията се изграждат от множество

геометрични обекти, наричани геометрични примитиви. Най-използваните

примитиви са точки, отсечки и гладки криви, както и определени от тях по-

големи обекти – многоъгълници, части от равнини, букви. 

Основната особеност е, че всички примитиви се описват аналитично

–  например  с  помощта  на  вектори,  координати  и  коефициенти  в  дадено

евклидово  пространство  [4,  7].  Този  начин  на  представяне  прави

изключително  лесно  и  удобно  прилагането  на  различни  геометрични

трансформации върху изображението,  без това да наруши визуалните му

качества.  Такива  трансформации  могат  да  бъдат  мащабиране,  ротация,

транслация,  създаване  на  огледален  образ  и  други  [5].  Най-

разпространеното  в  момента  приложение  на  векторната  графика  е  при

изграждане  и  визуализация  на  тримерни  обекти.  Чрез  прилагане  на

различните  трансформации  при  тези  обекти  лесно  може  да  се  смени

гледната точка и да се разгледа даден тримерен обект от различни страни,

нещо което е невъзможно при растерното представяне. 
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Съществена  част  от  процеса  на  работа  с  векторни  изображения  е

процесът на растеризация. При него от векторно-аналитичното представяне

трябва да се премине в растерна матрица от точки, всяка характеризираща

се  с  цвят.  Това  е  необходимо,  тъй  като  почти  всички  устройства  за

визуализиране използват този начин на представяне.  Процесът отново се

осъществява  с  помощта  на  геометрични  преобразувания,  наречени

проекции. При тях може да се задават различна позиция на проекционната

равнина, част от която е полученият растерен образ; видът на проекцията;

точката  или  направлението  на  проектиране  и  други.  Така  от  дадено

векторно изображение може да се получат множество различни растерни

изгледи, без самото то да се променя.

При векторните изображения лесно може да се симулира движение

на даден обект чрез прилагане на трансформация над дадени примитиви –

тези които изграждат него или частта от него, чието преместване се цели.

Движение  на  наблюдателя  може  да  се  симулира  чрез  промяна  на

параметрите  на  проекцията.  Чрез  последователно  прилагане  на  такива

трансформации може да се получи векторна анимация [29].

Компютърните  видео  клипове  представляват  последователност  от

изображения,  възпроизвеждани  последователно  с  опредена  скорост.  Тези

изображения се наричат кадри. Има два основни подхода за представяне на

кадри във видео клип.  При единия,  всеки кадър е  независим и  съдържа

цялата  информация,  необходима  за  визуализацията  си.  При  другия  само

някои  от  изображенията  са  независими  и  се  наричат  ключови  кадри, а

останалите се получават от едно или повече изображения, с прилагане на

операции като заменяне на дадена област от изображението с друга [6].

Предимство  на  първия  подход  е,  че  всяко  подмножество  на

последователността  от  кадри  може  да  бъде  визуализирано,  докато  при

втория подход се използва значително по-малък обем информация, особено

при клипове с малко движещи се обекти. Типичен пример за това са записи

на говорител от студио или дори видео разговор с популярната програма
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Skype. При представяне със зависимости, проблем се получава, ако в дадено

подмножество  кадри  липсва  ключов  кадър.  Тогава  то  не  може  да  се

възпроизведе. 

При векторната графика, за да се получи даден кадър, трябва да се

приложи растеризация на съответните му графични примитиви. За този вид

графика също са валидни двата вида представяне, като вторият е по-често

използван,  благодарение  на  лесното  аналитично  записване  на

трансформациите  между  отделните  кадри,  чрез  които  се  изгражда

анимацията [29, 30].

1.1.3. Файлово и поточно представяне на клипове

Съхранението  и  пренасянето  на  информация  е  един  от  най-бързо

развиващите  се  отрасли  на  мултимедийната  индустрия.  Разработени  са

десетки формати за компресия и съхранение на мултимедийна информация

[6].  Много  от  тях  са  одобрени  от  различни  организации  и  са

стандартизирани. Най-важните стандартизиращи институции в сферата на

мултимедията са MPEG и SMPTE. MPEG (Moving Picture Experts Group) [8]

е самостоятелно подразделение на ISO/IEC, отговарящо за над 15 базови

стандарта  за  компресия,  съхранение  и  пренос  на  аудио  и  видео  данни.

SMPTE  (Society  of  Motion  Picture  and  Television  Engineers)  [9]  са

фокусирани предимно над професионалните телевизионни и кино формати

и  технологии  за  съхранение  и  пренос  на  мултимедийна  информация.

Съвременните  сателитни  и  кабелни  цифрови  предавания  са  основани

изцяло на стандартите на MPEG и SMPTE.

Има два основни сценария при достъп до мултимедийна информация

–  файлов и  поточен.  При първия сценарий потребителят има произволен

достъп до цялата мултимедийна информация – може да достъпи която част

от  нея  му  е  необходима  във  всеки  момент  от  възпроизвеждането.  При

втория,  потребителят  получава  дадена  информация  в  точно  определен

момент и няма възможност да прочете данни, които са били доставени в

предходен момент или данни, които не са доставени все още.
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Първият  сценарий  е  свързан  със  съхранение  на  мултимедийната

информация във файл, достъпен за клиента, докато вторият – с излъчване на

мултимедия в някаква преносна среда. При файловото представяне данните

за различните медии са съхранени изцяло и често има построени различни

индексни таблици за оптимизация на достъпа до тях. Такъв тип данни се

използват  при  възпроизвеждане  на  клиповете,  за  да  се  осигури  бързо  и

прецизно позициониране върху определен момент от клипа [6, 11]. Ако не

всички кадри в клипа са ключови, то обикновено се съхраняват и таблици

обозначаващи кои са ключовите кадри и какви са зависимостите между тях,

за да може да се възпроизведат лесно и без грешка всички (ключови или не)

кадри [6]. 

Предимство  на  това  представяне  е  бързият  и  коректен  достъп  до

всеки кадър. Недостатък е необходимостта от свободен достъп до различни

части  от  файла,  което  изисква  той  да  е  наличен  изцяло  при

възпроизвеждане.  Съществуват  и  модификации  на  различните  формати,

позволяващи  коректно  възпроизвеждане  на  файл,  без  да  е  прочетен  и

наличен целият,  след прочитане  на определена  част  от  началото –  хедър

(header) [6, 12, 31].

Дори  с  тези  специфични  модификации,  файловото  представяне

изисква в началото на възпроизвеждане да са известни позицията, размерът

и останалите специфични характеристики на всеки един кадър от клипа.

Това  прави  този  начин  на  съхранение  неприложим  за  живи  или

непрекъснати  предавания  като  цифрови  телевизионни  програми  или

излъчвания от  камери на живо – например охранителни камери или видео-

конферентни връзки. В тези ситуации се използва поточно представяне на

данните [10, 31]. При това представяне данните са организирани така, че

ключовата за възпроизвеждането описателна информация се повтаря през

определено време.  По този  начин клиент,  който чете  данните  от  потока,

може да събере информацията, необходима му за възпроизвеждане на клипа

чрез обработка на някакво количество последователни данни от него.
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В ситуация на  поточно представяне не  е  възможно позициониране

нито  напред,  нито  назад  във  времето  без  допълнително  съхранение  на

предадената  информация,  което  реално  симулира  файлово  представяне.

Най-разпространените  формати  за  поточен  пренос  на  клипове  са

базирани на стандартите MPEG-1 и MPEG-4 [32].  Първият се използва в

сателитните и кабелни телевизионни предавания [10], вторият е в основата

на формата H.264, широко използван в Интернет и мобилните комуникации

[10, 13, 31].

Тези формати за съхранение и пренос на мултимедийна информация

са  ориентирани  предимно  към  заснета  с  камера,  растерно  представена

медия.  Въпреки  все  по-широкото  навлизане  на  векторната  графика  и

анимация,  по-голямата  част  от  достъпните  клипове  са  предварително

преобразувани към растерни изображения и представени в  MPEG подобен

формат.  Това се дължи най-вече на широкото разпространение на  MPEG

базираните формати, които към 2012 година съставляват над 80% от видео

съдържанието,  достъпно  в  Интернет,  както  и  100%  от  сателитните  и

кабелни излъчвания  [14].  Това е причината всички съвременни хардуерни

устройства и софтуерни продукти да възпроизвеждат тези формати, докато

за векторното представяне на графика и анимации все още няма широко

наложени стандарти.

Има  два  основни  подхода  за  реализация  на  инфраструктура  за

поточно  разпространение  на  видео:  общо (фигура  1)  и  индивидуално

(фигура 2).
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При общото поточно разпространение сървърът генерира един поток

данни, често пъти непрекъснат, и всеки клиент може да се закачи за него в

произволен  момент.  След  прочитане  на  определено количество  данни  от

потока,  клиентът  може  да  започне  възпроизвеждане.  За  такова

разпространение натоварването на сървъра е константно – не зависи от броя

четящи клиенти. Това позволява теоретично неограничен брой клиенти да

възпроизвеждат  предаваната  в  потока  медия  [6].  Клиентите  на  общото

поточно разпространение имат контрол единствено над детайлите на самото

възпроизвеждане, но не могат да влияят на излъчването. Примери за такова

предаване  са  цифровите  сателитни  или  кабелни  телевизионни  програми

[34].

При  индивидуалното  разпространение  всеки  клиент  получава

отделно копие на поточните данни. Така той може да влияе на предаването –

например кога то да започне, с каква скорост да е, каква детайлност или

резолюция да има и други. Възможно е и временно спиране и последващо

възпроизвеждане от същото място след време. За всеки клиент на такова

предаване е необходимо да се осъществи независимо възпроизвеждане от

страна на сървъра, което изисква значителни ресурси. Поради тази причина

за индивидуалното предаване натовареността силно зависи от броя клиенти

и той е ограничен от характеристиките на излъчващия сървър. При такава

архитектура, клиентите са значително по-лесни за реализиране в сравнение

с  тези  за  общо  поточно  предаване.  Типичен  пример  за  индивидуално

поточно предаване са различните видео-конферентни програми, като Skype

или сайтовете с клипове в Интернет.
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1.2. Съществуващи решения – силни и слаби страни

В тази част са представени съществуващо решения за представяне,

съхранение и пренос на векторна анимация.

Както бе отбелязано в увода, задачата за представяне, съхранение и

пренос  на  векторно  построена  анимация  възниква  все  по-често  с

навлизането на по-мощни процесори и разпространението на тримерната

графика.  Съществуват  много  различни  решения  на  проблема,  по-

разпространената  част  от  които  са  представени  в  изложението  по-долу,

разделени по категории спрямо подхода, който използват за представяне на

графичната  информация.  Посочени  са  основните  им  силни  страни  и

слабости.

1.2.1. Решения, основани на предварителна растеризация

Тези решения използват подход, при който за всеки кадър от клипа

векторно представената сцена предварително се трансформира в растерно

изображение – процесът се нарича растеризация или още рендиране. След

това  за  полученото  изображение  се  прилагат  стандартни  подходи,

използвани за растерни клипове – най-често основани на MPEG формати и

потоци [31,  32].  Най-голямото предимство на този подход е абсолютната

прозрачност при възпроизвеждането на клипа за всякакви клиенти, поради

разпространението  и  стандартизацията  на  тези  формати.  Също така  има

голям  избор  от  готови  решения  за  растеризация  и  излъчване  на  видео

клипове  след  това.  Основни  проблеми  са  невъзможността  или

ограничеността  на  клиента  да  контролира  възпроизвеждането  от  своя

страна, както и сравнително голямото натоварване на сървъра, който трябва

да  извършва  три  операции  –  растеризация  на  векторната  графика,

последваща компресия и предаване към клиентите.

Най-популярното  и  просто  решение,  основано  на  пренос  след

растеризация,  е  така  нареченото  прихващане  на  видеото (video  capture).

При този подход изходът,  получен във видео контролера,  се  прихваща и
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записва кадър по кадър. След това, посредством подходяща компресия, се

съхранява във файл или предава в поток. Основно преимущество на този

подход  е  наличието  на  множество  инструменти,  с  които  може  да  се

реализира без каквито и да е било специални настройки. Разпространени

продукти,  пример  за  използване  на  този  подход,  са  Virtual  Network

Computing (VNC) [35] или Skype Screen Share. Има и изцяло Уеб-базирани

подобни  решения  [36],  а  също  и  решения  позволяващи  последваща

обработка  на  получения  видео  материал  [37].  Основни  недостатъци  са

липсата на каквито и да са оптимизации при компресия, възползващи се от

спецификата  на  векторните  изображения и  липсата  на  взаимодействие  и

контрол на процеса по растеризация.

Много  от  съвременните  растерни  видео  компресии  използват

изразяване на даден кадър чрез означаване на разликите между него и други

вече  предадени  кадри.  При  векторната  анимация,  поради  синтетичния

характер на изображенията, тези разлики са по-лесни за откриване и често

са имплицитно зададени. По тази причина са разработени решения, които

използват данни от процеса на рендиране за  по-ефективна компресия на

получения растерен видео поток. Две от публично достъпните и използвани

в практиката решения, основани на този подход, са описани в [38] и [39].

Представената на международната конференция на NOSSDAV архитектура

[38]  предлага  както  общо,  така  и  индивидуално  поточно  предаване.

Схематично  представяне  на  описания  сървър  е  показано  на  фигура  3,

преведена от [38]. Това решение е разработено като лесна за реализация и

внедряване  платформа  за  излъчване  на  тримерно  съдържание  през

стандартен  видео  поток.  Предимство,  което  се  изтъква  от  авторите,  е

значително по-голямото ниво на компресия, в сравнение със стандартните

алгоритми,  които  не  използват  информация,  получена  от  процеса  на

рендиране, като качеството на получения видео клип се запазва. Основен

недостатък  на  тази  конкретна  система  е  невъзможността  клиентът  да

влияние на възпроизвеждането.
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 Този проблем е адресиран в друга система, разработена от учени от

Калифорнийския  университет  и  описана  в  [39].  При  нея  предимство  е

възможността за двупосочна комуникация, която позволява на клиента да

контролира  начина,  по  който  изображението  се  построява  на  сървъра.

Схематично представяне  на системата  е  показано на  следващата  фигура,

преведена от публикацията [39]. 
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Фигура 3. Архитектура на сървър за поток с предварителна
растеризация

      Приложение

      3D API       OpenGL API

      Графична 
      библиотека 

      от високо ниво

      Графична 
      библиотека 

      от ниско ниво

      Допълнително ниво на абстракция 
      за управление на драйверите

      Реален драйвер 
      на графичната карта

      Виртуален драйвер 
      на графичната карта

      Хардуерен буфер
      за кадри

      на видеокартата

      Кодиране на
      видео в реално време

      Софтуерен буфер
      за кадри

      за откриване 
      на движение

      Изграждане на 
      мрежови пакети



На тази  схема  може  да  се  види  двупосочната  комуникация  между

сървъра и клиента, реализираща процеса на контрол. Недостатък на това

решение е, че е възможно свързване само на един клиент, който да следи

възпроизведеното видео и да го управлява. Това решение е насочено към

реализация на отдалечено играене на компютърна игра. При него се изисква

мощна  компютърна  конфигурация  за  сървър  и  високоскоростна  мрежова

връзка,  но клиентът,  на който потребителят играе,  може да е с  по-слаби

хардуерни характеристики. Друг недостатък е необходимостта от бърза и

надеждна мрежова връзка в двете посоки – от сървъра към клиента и от

клиента към сървъра. Ако се изисква този сървър да обслужва множество

клиенти, това решение не е удобно.

Като цяло решенията за  поточно предаване  на векторна анимация,

основани на предварителна растеризация, изискват повече ресурс от страна

на  сървъра.  Той  трябва  да  извършва  две  дейности  –  първо  да  рендира

векторните  сцени  към  растерно  изображение  и  после  да  компресира,

пакетира  и  предава  като  поток  това  изображение.  Ако  се  изисква
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Фигура 4. Архитектура на сървър за поточно предаване на растеризирана
графика, позволяваща потребителски контрол над рендирането

      потреби-
      телски

      интерфейс

      растеризиращ
      модул

      MPEG енкодер

      RTP/UDP
      мрежов сокет

      RTP/UDP
      мрежов сокет

      Сървър       Клиент

      мрежова
      преносна

      среда

      изпращане 
      на команди

      3D 
      визуализатор

      прилагане на 
      трансформации

      обработка на 3D обекти

      MPEG декодер

      обработка на 
      команди

      TCP
      сокет

      TCP
      сокет

      база 
      с 3D 

      модели

      Контрол

      Пренос

      Данни

      данни

      легенда:

      команди



индивидуално поточно предаване, то за всеки клиент трябва да се извършат

тези  действия,  което  ще  доведе  до  изискване  на  изчислителни  ресурси,

пропорционални  на  броя  клиенти.  Това  не  е  приложимо,  ако  се  очаква

множество клиенти да използват услугите на сървъра. Друг общ недостатък

е,  че  клиентите  сами  по  себе  си  не  могат  да  променят  параметрите  на

визуализация. Единствено е възможно да се правят трансформации върху

растерната  матрица  след  декомпресиране  на  изображението.  Такива  са

промяна на резолюцията на изображението, показване само на част от него,

промяна на яркост, контраст, цветови характеристики и други.

Всички  описани  решения,  използвайки  за  основа  компресии  и

преносни  формати,  основани  на  MPEG,  позволяват  пренос  не  само  на

видео, но и на допълнителни медии – звук, текстова информация и други.

Още една съществена положителна страна на този подход е прозрачността

на  възпроизвеждане  и  минималните  изисквания  за  ресурси от  страна  на

клиента. Предвид характеристиките на съвременните клиентски компютри

и  преносими  устройства  [17],  може  да  се  счита,  че  клиентите  ще  имат

значителни изчислителни възможности и  това  позволява  да  се  използват

решения,  които  прехвърлят  повече  изчисления  към  тях.  По  този  начин

сървърът  може  да  поеме  и  обслужи  повече  едновременни  заявки  от

различни  клиенти  или  да  прави  по-сложни  изчисления,  например  да

извършва  някаква  симулация  на  физичен  или  друг  процес,  която  да  се

визуализира.

1.2.2. Решения, основани на предаване на векторни сцени

Както беше отбелязано, векторната графика позволява много повече

възможности  за  манипулация  на  дадена  предварително  построена  от

геометрични  примитиви  сцена  по  време  на  рендиране  и  визуализация.

Възможно  е  да  се  променя  алгоритъмът  на  рендиране  или  неговата

прецизност спрямо наличните изчислителни ресурси. Също така може да се

подбира детайлността на полученото растерно изображение – колко и кои

елементи  или  техни  детайли  да  се  изобразяват;  дали  да  се  използват
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текстури;  с  каква  детайлност  да  се  изглаждат  кривите  и  повърхнините;

какви светлинни или други ефекти да се изобразяват [40, 41]. По този начин

на  всяка  клиентската  машина  –  работна  станция,  лаптоп  или  мобилно

устройство като таблет или смартфон, може да се визуализира предаваната

графика или анимация с качество, съобразено с възможностите на нейния

хардуер, така че той да се използва максимално, без да се претоварва. 

Друг аспект на клиентския контрол е възможността да се променят

геометричните параметри на самото рендиране. Чрез промяна на гледната

точка се позволява при визуализация да се получи изображение на тази част

от сцената, която е от интерес за наблюдаващия. Може също да се променят

размерите  и  резолюцията  на  кадъра,  в  който  се  помества  полученото

растерно  изображение,  практически  неограничено  спрямо  желанието  на

клиента [7].

Съобразно  тези  преимущества  на  предаването  на  векторни  сцени

вместо  предварително  рендирано  изображение,  съществуват  редица

решения, които реализират съхранение или предаване на векторна графика

и  по-конкретно  анимация.  По-долу  са  посочени  по-широко

разпространените  от  тях  и  са  посочени  силните  им  страни  и  техните

недостатъци.

Една от най-използваните в момента графични библиотеки е OpenGL

[42]. Тя е създадена от Silicon Graphics в началото на 90-те години на XX-ти

век  за  целите  на  разработката  на  CAD  системи.  В  настоящия  момент

голямата  част  от  рендирането на  векторна  графика  използва  програмния

интерфейс на тази библиотека.

Съществуват няколко решения за съхранение и пренос на векторна

графика, основани на тази библиотека и нейния интерфейс. Най-ранното е

разработено  заедно  с  първите  версии  на  OpenGL от  Silicon  Graphics.  Те

създават поточен формат наречен OpenGL Stream Codec, изписван съкратено

GLS  [43]. Този формат е предназначен за запазване на построени сцени и

прилаганите над тях трансформации като позволява те да бъдат предавани и
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по мрежа [44]. Походът, който се използва, е изключително прост – самият

формат представлява двоично кодирана версия на командите, подавани към

програмния интерфейс на OpenGL. Позволява се лесно генериране на файл

или поток с такива данни като се прихващат директно обръщенията към

интерфейса и се съхраняват в сбит двоичен вид [43]. Към интерфейса на

самата  OpenGL библиотека  също  е  добавено  разширение,  с  което  да  се

генерират такива файлове по време на изпълнението на програма, която  я

използва, без специални промени на вече написан код за визуализация [44].

Подходът силно напомня описания в предната точка подход за прихващане

на  екрана.  Голямо предимство е  лесното генериране на файл или поток,

съдържащ пълната информация за визуализираните в даден момент обекти,

както и тривиално възпроизвеждане на този запис в произволен по-късен

момент. Основен недостатък на подхода е огромният размер на получените

записи.  Тъй  като за  всеки  кадър  се  записва  пълна  информация  за  всеки

графичен примитив,  който се изобразява,  заедно с всички прилагани над

сцената  трансформации  и  различни  допълнителни  параметри,  броят  на

обръщенията  към  библиотечните  функции  може  да  достигне  десетки

хиляди на кадър, дори за сравнително прости сцени. При разработката на

настоящата теза бяха направени експерименти за създаване на файл в GLS

формат, съхраняващ клип на въртящ се многостен, всяка стена на който е

оцветена по различен начин. Продължителността на клипа беше 90 секунди

при  25  кадъра  в  секунда  (общо  2250  кадъра).  Полученият  обем  беше

приблизително  120  MB,  което  съответства  на  трансфер  със  скорост

приблизително 10 mb/s. При експеримент със значително по-сложна сцена –

16 подскачащи топки, съставени от множество триъгълници, необходимата

скорост на трансфер достигна до 80 mb/s което е близо до горната граница

на популярните LAN мрежи (100 mb/s). При използването на този формат

обемът  данни,  съхраняван  за  сложни  сцени,  нараства  толкова  бързо,  че

поради физическите ограничения на твърдите дискове и мрежовите връзки

става невъзможно те да бъдат съхранявани или предавани в реално време.

Този проблем е бил и причината Silicon Graphics да изоставят разработката
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на GLS още във версия 1.0 [44].  Друг недостатък на това решение е,  че

позволява  съхраняване  и  пренос  единствено  на  специфична  за  OpenGL

векторна  графична  информация,  но  не  и  на  други  медии  като  звук

например.

С  развитието  на  уеб  технологиите  се  появява  версия  на  OpenGL

библиотеката,  предназначена за  изпълнение в уеб браузър – WebGL [19].

Това  е  програмен  интерфейс  на  езика  JavaScript,  позволяващ  да  се

изпълняват  програми  с  възможности  близки  до  тези  на  OpenGL.

Библиотеката е проектирана да обвие вградената библиотека OpenGL ES.

Спецификацията  е  отворена  и  се  поддържа  от  Khronos  Group  [46].  В

браузъра  графиката  се  изобразява  в  canvas елемент  на  страницата.  Този

елемент  е  описан в  новия  стандарт  за  HTML –  версия  5  [18].  WebGL е

сравнително нова технология – първата официална версия излиза през март

2011  година  като  стабилна  версия  е  публикувана  през  2013.  Чрез  тази

библиотека се позволява отдалечено подаване на графичните команди през

поток  към  браузъра,  в  който  кодът  се  изпълнява.  Има  поддръжка  и  за

мобилни  версии  на  браузърите,  благодарение  на  разширяващата  се

поддръжка на базовата библиотека OpenGL ES, което позволява изпълнение

на WebGL код на мобилен телефон или таблет. 

Недостатъци на тази технология са необходимостта тя да работи в

уеб браузър както и специално програмиране за възпроизвеждане от страна

на  клиента  и  най-вече  за  управляване  на  процеса  на  визуализация  [45].

Също така тя  не поддържа възможност за  предаване на  споделен поток.

Подобно на  OpenGL,  библиотеката  няма  възможности  за  представяне  на

различни типове медии. Като предимство пред GLS трябва да се изтъкне

възможността  да  се  предава  анимация  с  много  по-малко  натоварване  на

преносния  канал.  Предполага  се,  че  в  бъдеще  тази  технология  ще

продължава  да  се  развива  и  може  би  ще  позволи  пълнофункционален

поточен пренос на различни медии. Към момента на разработка на тази теза

все  още  не  може  да  се  счита,  че  WebGL  е  достатъчно  зряла,  за  да

удовлетворява поставените цели.
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Преди  навлизането  на  HTML5  стандарта,  за  изчертаване  на

интерактивни  изображения  или  мултимедия  в  Уеб-браузър  е  било

необходимо  да  се  използват  специални  разширения  –  добавки  (plug-ins).

Най-популярният и исторически първи пример са така наречените аплети

(java applets).  За визуализация на векторна графика този подход,  макар и

приложим, не е особено удобен сам по себе си. Съществуват обаче други

формати,  възпроизвеждани  от  специални  разширения,  които  позволяват

удобно възпроизвеждане на векторна графика и други типове медии. Такъв

е например Adobe Flash. Този формат позволява възпроизвеждане на широк

спектър  мултимедийно  съдържание  [47].  Още  с  излизането  на  първата

официална  версия  през  1996  година,  тогава  представена  от  компанията

Macromedia,  тази  технология  започва  да  се  използва  доста  широко  за

създаване  на  богато  и  интерактивно  уеб  съдържание.  В  началото

възможностите са силно ограничени, но с времето Flash се развива и към

2011  година,  посредством  програми,  написани  на  разработен  за  целта

скриптов език – Action Script, става възможно да се разработват сериозни

мултимедийни  приложения,  например игри,  работещи изцяло чрез  Flash.

Добавки  към  браузърите  и  отделни  приложения  за  възпроизвеждане  на

Flash скриптове са разработени за всички стационарни и повечето мобилни

платформи [48]. Flash поддържа възпроизвеждане на растерни изображения,

видео и аудио медии и анимации, включително и при поточно предаване

[47].  Няма  ясно  дефиниран  начин  за  поточно  предаване  на  векторна

графика, въпреки че е възможно чрез програми на Action Script и специални

сървърни приложения да се постигне такава функционалност [49]. Основен

недостатък на този формат е липсата на поддръжка за тримерна графика.

Тримерни  сцени  трябва  да  се  предават  вече  проектирани  в  двумерната

равнина  на  екрана.  Други  недостатъци,  които  се  изтъкват  широко  в

последните  години,  са  неефективното  използване  на  системните  ресурси

памет и процесор при възпроизвеждане.  Всяка следваща версия на Flash

Player  (софтуерът  на  Adobe  за  възпроизвеждане  на  Flash  съдържание)

подобрява производителността си и във версия 10 тя е по-добра от преките
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конкуренти [50].  Въпреки това Apple  Inc.  отказват да  интегрират  Flash в

техните мобилни устройства с мотива, че тази технология е твърде тежка за

тях  и  отваря  множество  проблеми  със  сигурността  [51].  Независимо  че

спецификацията на формата е публична, той не е отворен – собственост е на

Adobe Systems.

В  заключение,  технологията  Flash  и  свързаният  с  нея  формат  за

пренос  SWF  предлагат  пълен  набор  възможности  за  поточен  пренос  на

различни видове медии, но не и на тримерна графика. Основни недостатъци

са възможността за възпроизвеждане само в специфични добавки към уеб

браузърите,  сложните  за  разработване  сървъри,  както и  затвореността  на

формата.

Друга  възможност  за  възпроизвеждане  на  векторна  графика  и

анимация, базирана на добавки към браузърите, е форматът VRML, развил

се във формата X3D. Това са формати за представяне на графични сцени в

тримерно  пространство  и  трансформации  над  тях,  описани  в  текстова

форма. VRML е построен като маркъп език, изцяло в текстов формат [20].

През  2005  година  форматът  се  преструктурира  и  разширява,  така  че  да

поддържа XML форма на представяне на данните и вече се нарича X3D

[52]. X3D позволява предаване на данните също и в двоичен вид, който е

значително по-компактен като обем. Основно предимство на VRML и X3D е

богатата  възможност  за  интерактивно  управление  на  рендирането  и

трансформации  върху  графичните  примитиви  от  страна  на  клиента.

Съществуват  множество  приложения  за  възпроизвеждане  на  графика,

представена в X3D формат, включително и такива, основани на трасирането

на лъчи за получаване на фото-реалистични изображения в реално време

[53]. Недостатък на този формат е, че предоставя възможност единствено за

пренос  и  възпроизвеждане  на  векторна  графика,  като  няма  заложени

възможности  за  осъществяване  на  поточен  пренос.  Такъв  може  да  се

осъществи чрез специфични скриптове, заложени при клиента, заедно със

специални приложения, работещи на сървъра. Въпреки, че този формат не

отговаря на поставените пред настоящата разработка цели, той може да се
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използва  за  краен  формат  за  представяне  на  векторната  графика  при

клиента, като по този начин решението се възползва от множеството удобни

средства за рендиране на тримерна графика.

1.2.3. Решение, основанo на други подходи

Последното  решение  за  отдалечено  поточно  предаване  на

мултимедия,  което  е  разгледано  в  настоящата  работа,  е  протоколът  RDP

(Remote  Desktop  Protocol),  разработен  от  компанията  Microsoft  за

осъществяване на отдалечен достъп до дадена машина [54]. Същността на

този  протокол  е  да  предостави  възможност  за  предаване  на  изходната

информация  от  операционна  система  Windows  по  мрежата  с  цел

възпроизвеждането  ѝ  на  отдалечена  машина.  Предават  се  също  и

потребителските  команди  за  управление  в  обратната  посока.  Изходната

информация съдържа изображението на екрана, звуци от системата и други

[54].  Потребителските  команди  са  вход  от  клавиатура,  мишка  и  други

периферни  устройства.  Съществено  предимство  на  този  протокол,  пред

различните  други  подобни  решения  (например  VNC  [57],  WebEx  [58],

Symantec pcAnywhere [59] и др.), е подходът за пренос на данните. При RDP

се предава информация за  извиквания към стандартните за  Windows API

функции, които в едната посока предават информация за изобразяване на

екрана  или  други  устройства  и  се  изпълняват  във  виртуална  среда  при

клиента.  В  другата  посока  се  генерират  инструкции  при  използване  на

входни устройства и се изпълняват в реалната среда на сървърната машина.

Подходът осигурява значително намален мрежов трафик, при запазване на

пълна клиентска функционалност. Протоколът RDP има функционалности и

за  пренос  на  специфична  векторна  графика  –  най-вече  построени  със

стандартни  Windows  контроли  прозорци  и  всичко  начертано  в  тях.

Позволява  се  използване  на  Microsoft  DirectX  API.  Последното  дава

възможност за пренос на интерактивна тримерна графика. Поддържа се и

пренос на звук и други различни медии [55]. Възможен е пренос както в

индивидуален,  така и  в споделен режим.  Недостатък е  обвързаността на
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протокола със специфична за Microsoft функционалност, както и патентни

ограничения на сървърната страна. Това силно ограничава използването му.

Друг недостатък е натоварването на процесора както на клиентската, така и

на  сървърната  страна  поради  използването  на  сериозни  криптографски

протоколи, необходими поради високите изисквания за сигурност, породени

от  специфичното  приложение  на  протокола  [55].  Тъй  като  такъв  вид

сигурност не е сред целевите характеристики на проблема,  разглеждан в

настоящата разработка, тази особеност на протокола в случая се счита за

недостатък.

1.2.4. Сравнение на разгледаните решения

В таблица 1 е направено сравнение на разгледаните решения, според

важните  от  гледна  точка  на  настоящата  разработка  критерии,  а  именно:

възможност  за  предаване  на  векторна  анимация;  предаване  на  повече  от

един  вид  медия;  поддръжка  на  тримерна  графика;  възможност  за

интерактивен контрол на визуализацията от страна на клиента;  възможност

за  поточен  пренос  –  споделен  и  индивидуален;  натоварване  на  сървъра;

натоварване на клиента и натоварване на преносния канал.

Анализирайки  данните  в  таблицата  се  вижда,  че  нито  едно  от

съществуващите решения не покрива напълно всички поставени критерии.

Решенията, които са предназначени за поточно предаване, с изключение на

специално разработен за целта протокол [39], не поддържат възможност за
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контрол  на  визуализацията.  Този  протокол,  обаче  постига  тази

функционалност с цената на голямо натоварване на сървъра, което нараства

пропорционално на броя клиенти. Вариантите за пренос, които дават пълен

контрол на визуализацията при клиента, очаквано са тези, които извършват

рендирането при клиента – подходите базирани на пренасяне на векторна

графика. При тази категория решения обща слабост е липсата на поточно

предаване.  С  изключение  на  формата  GLS  тези  подходи  не  поддържат

подобна  възможност,  освен  чрез  специално  програмиране  на  сървъра  и

клиента,  което  да  подсигури  такъв  начин  на  пренос  със  средства  извън

самия  формат.  Основавайки  се  на  опита,  извлечен  от  различни

съществуващи решения, техните силни и слаби страни, може да се направи

извод,  че  за  пренос  на  векторна  графика,  даващ  възможност  да  се

контролира процеса на възпроизвеждане, е най-удачно рендирането да се

осъществява при клиента. Също така трябва да се предвиди възможност за

поточно  предаване,  за  която  може  да  се  извлече  ценен  опит  от  MPEG

базираните  формати,  доказали  се  с  времето  и  имащи  най-широко

приложение в съвременните технологии.

1.3 Заключение

В  тази  глава  е  направено  въведение  в  същността  на  предметната

област и са обяснени основните термини. Посочени са съществуващи към

момента решения на поставените задачи и е направен анализ на силните и

слабите  им  страни.  Резултатите  от  анализа  са  обобщени  в  сравнителна

таблица. Като извод от анализа са описани ключовите характеристики на

разработваното  от  автора  решение.  Принос  на  автора,  постигнат  в  тази

глава, е задълбоченият преглед, обзор и анализ на съществуващи решения

на  поставените  проблеми,  както  и  оценката  на  техните  предимства  и

недостатъци, въз основа на които са дефинирани изисквания към решението

– цел на дисертационния труд. Този принос е публикуван в  [П1]  и  [П2]  и

докладван на [Д1] и [Д2].
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Глава 2. Описание на избрания подход за решение

2.1. Дефиниране на проблема и поставените цели

Проблемът, който настоящата разработка цели да разреши, се състои

в дефиниране на формат, протокол и алгоритъм за представяне, пренасяне и

възпроизвеждане  на  векторна  анимация,  съпроводена  с  други  медии,

например звук или субтитри.

Целта е да се създаде детайлно описание на подход, чрез който да

може да се пренася векторна анимация от сървър, на който тя се генерира,

до клиент, където тя се визуализира. Това трябва да става в реално време (с

минимално  забавяне)  и  върху  нормална  съвременна  мрежова

инфраструктура.  Решението  трябва  да  позволява  както  общо,  така  и

индивидуално  поточно  разпространение.  При  индивидуалното

разпространение трябва да се позволява на клиента да контролира работата

на  сървъра.  Освен  векторната  анимация,  потокът  трябва  да  позволява

пренасяне на други видове медии, най-вече звук и текстова информация –

субтитри, коментари или други специални данни като скриптови команди

или данни, структурирана в XML или JSON формат. Възможност за пренос

на растерна графика или видео клипове, успоредно на векторната, също не

трябва да се изключва.

Разработеният формат за представяне на данните трябва да позволява

описване на прости векторни сцени с различна детайлност; дву- или три-

мерни обекти;  текстури;  геометрични трансформации върху  тези  обекти.

Също  така  трябва  да  предоставя  възможности  за  съхранение  на

информация  за  осветяването  на  сцената.  Основно  изискване,  което  е

поставено към начина на представянето на данните, е да е съвместимо с

поточен  пренос.  Това  означава  да  дава  възможност  на  потребител  да  се

включи в потока в произволен момент и след проследяването на определено
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количество данни да може да възпроизведе сцената. Изисква се също да се

съхраняват  и  пренасят  не  само статични векторни сцени,  но  и различни

промени  на  сцената,  изграждащи  анимация.  Обемът  на  пренасяната

информация трябва да е така съобразен, че да е възможно пренасянето и

възпроизвеждането на  анимация върху  сцена,  съставена  от  около 200000

триъгълника и около 200 трансформации на кадър в реално време. Това, към

настоящия момент,  означава  пренос  на около 30 кадъра в  секунда върху

мрежи с ширина на канала 30 до 50 Mbs.

При  предаване  на  мултимедийната  информация  в  индивидуален

поток,  клиентите  трябва  да  могат  да  влияят  интерактивно  върху

възпроизвеждането.  Това  означава  да  имат  възможност  да  изпращат

команди към сървъра, влияещи на самата сцена – промяна на позицията на

даден  обект  или  премахване  на  обект  от  сцената.  Също  така  клиентът

трябва: да може да влияе на самото предаване на данните – например на

детайлността на обектите от сцената или на качеството на текстурите; да

може да поиска спиране или възстановяване на предаването на определена

медия в потока, например да забрани или отново да разреши предаването на

звук.

При  предаване  на  мултимедийната  информация  в  общ  поток

клиентите  трябва  да  имат  възможност  да  започват  възпроизвеждане  на

пренасяната  медия  в  кратки  срокове  след  започване  на  приемането  на

данните. При този тип поточен пренос интерактивен контрол от страна на

клиентите  не  се  очаква,  но  сървърът  трябва  да  адаптира  адекватно

параметрите  на  предаваната  информация  според  характеристиките  на

преносната среда или натовареността си, с цел да се избегне претоварване

на сървърната система или на мрежата, през която се пренасят данните.

Решението,  което  е  представено  в  настоящия  труд,  се  стреми  да

покрие  тези  изисквания  като  използва  стандартни  алгоритми,  подходи,

формати и протоколи. Основната цел е да се улесни изграждане на сървърни

или клиентски приложения, чрез използване на готови и достъпни модули.
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По този начин може да се използват силните страни на доказали се решения

в  областта  и  след  като  се  отчетат  техните  слабости,  последните  да  се

преборят. Това може да се постигне посредством правилно съчетаване на

отделни компоненти и налагане на подходящи правила и ограничения за

използването  им.  Така  конкретните  параметри,  които  описаният  в

настоящата теза формат, се стреми да покрие са:

1. възможност за предаване на аналитично описана векторна графика;

2. възможност за реализиране на анимация;

3. възможност  за  предаване  на  различни  типове  медии,  включително

дефинирани от потребителя;

4. възможност за поточно предаване на данните, както в индивидуален,

така и в общ режим;

5. стремеж за минимално натоварване на преносния канал.
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2.2. Описание на елементите, изграждащи векторна сцена и 
анимация

2.2.1. Векторна сцена

Всяка  векторна  сцена  (ще  наричаме  също  сцена)  се  състои  от

елементарни  геометрични  примитиви  –  отсечки,  образуващи

многоъгълници, за двумерните сцени и отрязъци от равнини, образуващи

многостени,  за  тримерните.  На  фигура  5,  взета  от  документацията  на

системата  за  тримерно  моделиране  Blender  [60],  са  показани  основни

тримерни геометрични примитиви.  Тези обемни тела  са  изобразени чрез

мрежи от  ръбове,  наречени  полигонални  мрежи.  В  практиката  най-често

геометрията  на  дадено  тяло  се  представя  чрез  аналитично  описание  на

изграждащата  го  мрежа,  заедно  с  описание  на  начина  на  оцветяване  на

отделните многоъгълници, които го изграждат – с цветове или текстури.

Един  от  най-разпространените  формати  за  съхранение  на  подобна

информация  е  OBJ,  разработен  от  Wavefront  Technologies  [61].  Той  е

отворен,  лек,  но  достатъчно  описателен.  Поради  тези  причини  се

разпознава от всички системи за тримерна графика.  Всички геометрични

обекти от една сцена могат да бъдат описани в такъв формат, независимо

един  от  друг,  чрез  координати  в  собствено  –  обектно  геометрично
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пространство.  Такъв  начин  на  описване  позволява  прилагане  на  някаква

трансформация над сцената, например преместване на даден обект, без да

се променя описанието на самите обекти.  Също така могат да се правят

геометрични трансформации над обекта, които се отнасят до съпоставянето

на обектното му пространство към реалното геометрично пространство на

сцената.  Така  могат  да  се  получат  ефекти  като  мащабиране  в  едно  или

всички  измерения  на  обекта.  При  разполагане  на  обект  в  сцена  не  е

необходимо координатните оси на обектното пространство да са в някакво

определено положение спрямо тези на сцената – така при представяне на

обекта в  OBJ  формат може да се избере такова положение на осите, при

което представянето е аналитично най-просто.

В реално използваните сцени обектите не се визуализират като „голи“

полигонални мрежи,  а  са покрити или с повърхнини,  оцветени с плътни

цветове, или с дадени растерни изображения, наречени текстури. Процесът

на  изобразяване  на  такова  растерно  изображение  върху  тримерна

полигонална мрежа се нарича текстуриране.

Текстурите се съхраняват извън  OBJ  формата. Това позволява да се

визуализират два еднакви обекта, текстурирани по различен начин, както и

да се  правят  промени в  оцветяването на даден обект,  без  да се  променя

описанието му. За да се разположат правилно двумерните текстури върху

сложната  тримерна  структура  на  полигоналната  мрежа  се  въвеждат

специални  параметри,  записани  за  всеки  връх  на  мрежата  наречени  UV

координати. Целта  на  последните  е  да  дефинират  съответствие  на

двумерното пространство на растера към върховете на обекта. Пример за

построяване  и  използване  на  това  съответствие  е  показан  на  фигура  6,

превод  на  популярно  изобразяване  на  този  термин.  Информация  за  UV

координатите също може да се съхранява в OBJ файловете.
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При растеризация за постигане на специални ефекти на повърхността

на обектите – релеф, блясък, отражение, матов вид на повърхността и други

– се използват специални програми, наречени  шейдъри [62]. В настоящата

разработка  не  се  разглежда  явно  предаването  на  информация  за  такива

програми, но дефинираният формат по изискване е разширяем и позволява

добавяне  на  такива  при  необходимост.  За  описване  на  по-сложни

повърхности често се използват така наречените BRDF функции [64,  65] –

функции описващи светлинните характеристики – поглъщане,  отражение,

пречупване и излъчване във всяка точка от повърхнината.

За  удобство  при  работа  с  обекти  във  векторни  сцени  често  се

извършва групиране. Групата представлява определено множество обекти,

които  се  третират  като  неделимо  цяло,  и  при  прилагане  на  някакви

трансформации  върху  групата  те  се  прилагат  еднакво  върху  всички

съдържащи се в нея обекти. Самата група също има собствено координатно

пространство  –  групово  пространство. Обикновено  групите  се  третират

като вид обекти сами по себе си. Това позволява да се добави група като

част от друга група и така да се получи йерархично изграждане на обектите

в сцената.

При  рендирането  на  тримерно  изображение,  съществено  значение

има  осветяването  на  сцената.  Използват  се  различни  видове  светлинни

източници [62, 63]:
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1. глобално  осветяване  –  осветяване  с  еднакъв  интензитет  във  всяка

точка от сцената.

2. точков светлинен източник – светлинен източник, подобен на звезда –

точка  от  сцената  разпръскваща  лъчи  светлина  еднакво  във  всички

посоки.

3. насочена  светлина  –  светлинен  източник,  подобен  на  слънчева

светлина на открито – сноп от успоредни лъчи светлина, насочени в

дадена посока.

4. конична  светлина  –  светлинен  източник,  подобен  на  фенерче  –

светлината представлява конус с връх – светлинният източник. Извън

конуса няма осветяване.

На фигура 7 са илюстрирани тези четири вида осветяване.

Характеристики на всеки един вид осветяване са цвета и интензитета

на светлината.  За  точковия светлинен източник е  необходимо да зададем

неговото  положение  в  сцената,  за  насочения  –  посоката,  в  която  се

разпространява  светлината,  а  за  коничната  светлина  –  координатите  на

източника и параметрите на светлинния конус – посока на оста и ъгъл при

върха. 

В по-мощните  системи за  тримерно  моделиране  и  съответните  им

системи за рендиране се използват още много различни видове светлинни

източници,  например  обемен  източник.  При  него  светлината  се

разпространява  от  дадено  тримерно  тяло  като  лъчи,  излизащи  под

определени  ъгли  от  повърхността  на  тялото.  При  тези  източници  е

възможно да имаме различни параметри на светлината в различните точки
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от повърхността на тялото. Пример за такава светлина е лампа, затворена в

цветен глобус. Опростен вид обемна светлина е светеща повърхност. При

нея  светлината  се  излъчва  от  дадена  повърхнина –  например вградена  в

стена лампа зад дифузьор [63]. Формалното дефиниране на тези светлинни

източници е доста по-сложно.

При  рендиране  е  важна  също  позицията  и  характеристиките  на

камерата,  през  която  се  визуализира  сцената.  В  настоящата  разработка

камерата не се включва като част от сцената, защото нейните параметри са

оставени изцяло на клиента, който може да ги променя спрямо желанието

си. Така всеки клиент, наблюдаващ даден поток пренасящ анимация, може

да я визуализира от различна гледна точка, която да променя по време на

възпроизвеждане според желанието си и независимо от останалите клиенти.

Все пак в разработения формат се описват подразбиращи се характеристики

на камерата, които да се използват от клиента, ако не е избрал собствени.

С оглед на направените по-горе коментари, една векторна сцена може

да се опише чрез:

1. набор  от  OBJ  файлове,  описващи  всички  обекти,  участващи  в

сцената;

2. набор от текстури, използвани за оцветяването на обектите;

3. описание на групираните обекти – списък на обектите, изграждащи

дадена група, всеки съпроводен от матрица, описваща съпоставянето

на  обектното  му  координатно  пространство  към  това  на  групата.

Самата група се счита за обект;

4. за всеки отделен обект (в частност група) се дефинира матрица на

съпоставяне  на  обектното  координатно  пространство  към

пространството на сцената;

5. описание на светлините в сцената: тип на светлинния източник, цвят

и  интензитет  на  светлината  и  допълнителни  данни,  специфични

спрямо типа на източника.
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2.2.2. Векторна анимация

За да се получи анимация е необходимо да се дефинира промяна на

сцената  между  два  кадъра.  Прост  начин  за  постигане  на  този  ефект  е

предаване на цялата сцена за всеки пореден кадър. Този подход не само би

генерирал прекалено много данни, които би било трудно да се пренесат, но

и  не  е  сходен  с  природата  на  векторната  анимация.  При  нея  разликите

между  две  сцени,  в  два  различни  кадъра,  се  получават  чрез  някаква

трансформация на обекти от сцената. Така, по-естествен подход за описване

на  векторна  анимация  е  предаване  на  формалното  описание  на

трансформациите, чрез които текущият кадър е получен от предния.

Възможните трансформации касаят обект, група обекти в сцената или

светлинен  източник.  За  трансформациите  на  обекти  имаме  три

възможности:  добавяне  на  обект,  премахване  на  обект  или  промяна  на

характеристиките  на  обект.  Възможни  са  няколко  типа  промени  на

характеристиките.  Промяна  на  съответствието  на  геометричното

пространство на даден обект спрямо това на сцената – преместване, ротация

или мащабиране на обекта. Така можем да получим движение на обектите

един спрямо друг. Друг тип промени са модификации в рамките на самия

обект  или обектна  група  –  промяна  на  оцветяването или трансформация

приложена  над  даден  компонент  в  рамките  на  група.  Така  може  да  се

постигне промяна на самите обекти в сцената. Възможна е и промяна на

структурата на група – разпадане на даден обект на съставните му части и

последващо тяхно движение в независими посоки.

Промените,  касаещи  светлинните  източници,  отново  могат  да  се

разделят на три типа – добавяне или премахване на светлинен източник от

сцената  или  модифициране  на  характеристиките  на  светлинен  източник.

Такива  промени  може  да  бъдат  промяна  на  интензитета  и  цвета  на

светлината или позицията и ъгъла за насочените или коничните светлини.

Чрез комбинираното прилагане на тези трансформации могат да се

опишат голяма част от използваните в съвременните системи за тримерно

моделиране анимации [66].
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Анимация при възпроизвеждането на сцена може да се постигне и

чрез промяна на позицията или характеристиките на камерата, през която се

извършва  рендирането.  Такива  трансформации  не  се  разглеждат  в

дисертационния труд, защото контролът на тези параметри е оставен изцяло

на възпроизвеждащия клиент и съответно излъчващият сървър не трябва да

разчита на ефекти, свързани със специфични параметри на растеризацията.
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2.3. Описание на пренасяния поток данни

2.3.1. Видове предавани данни

В предната секция беше разяснено, че предаването на векторна сцена

изисква  пренасяне  на  информация  за  геометричните  обекти,  тяхното

оцветяване,  групиране  и  позициониране,  както  и  информация  за

осветлението. За получаване на анимация трябва да се предава информация

за  трансформациите,  приложени  над  сцената  между  два  кадъра.  От  тази

информация най-съществен по обем дял заема описанието на тримерните

обекти  –  полигоналните  мрежи  и  текстурите.  На  фигура  8  е  показана

примерна  тримерна  сцена  и  обема  на  различните  компоненти,  които  я

изграждат в байтове. Сцената е взета от [67]. 

Видимо е, че най-голям дял от цялата информация, описваща сцената,

заемат  данните  за  изграждащите  я  обекти.  В практиката  те  се  променят

сравнително рядко, така че не е необходимо предаването им да се случва

при всеки кадър. Удобно е информацията за всички обекти, използвани в

сцената, да бъде организирана в речник като на всеки обект бъде присвоено

уникално  име  –  обектен  идентификатор.  Така  при  изграждането  на

сцената  обектите  могат  да  бъдат  реферирани  посредством  този
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идентификатор и извлечени от речника. Когато няколко обекта участват в

сцената винаги в едно и също положение един спрямо друг е удобно те да

бъдат обособени в по-голям обект – група. Например в сцената на фигура 8

възглавниците  на  дивана  са  отделни  обекти,  но  те,  разположени  по

определен начин помежду си, заедно с други по-малки обекти, изграждат

група, която също може да се счита за обект (в случая диван). Така, при

голяма част от модификациите на сцената, тази група от обекти може да се

реферира  като  един  обект  и  да  се  намали  обемът  на  предаваните  за

описването ѝ данни. При реализация на анимация е възможно да се наложи

промяна на групата – отделяне на обект от нея или добавяне на нов обект. За

това  трябва  да  се  предвиди  механизъм  за  промяна  на  описанието  на

обектите от тип група.

По  подобен  начин  може  да  се  изгради  речник  от  текстурите,

използвани при оцветяване на обектите от сцената. За всяка от тях може да

се  дефинира  уникален  идентификатор.  Тези  речници  биха  могли  да  се

променят по време на генериране на анимацията,  чрез добавяне на нови

обекти или чрез промяна на някои от описаните в тях обекти. При наличие

на информацията,  съхранена в тези речници,  описването на сцена ще се

състои от изброяване на групите от обекти в сцената, тяхното положение,

зададено  чрез  матрица  на  трансформация,  както  и  описание  на

осветяването. Ако обектите и текстурите се цитират чрез идентификаторите

от речниците, обемът на данните за една сцена ще е приемливо малък. 

При генериране на анимация,  всеки следващ кадър се получава от

предния,  чрез  някакви  трансформации.  С  цел  намаляване  на  обема  на

пренасяните данни е  удачно да се описват само тези трансформации.  Те

може да са геометрични трансформации (преместване в пространството –

транслация  и  ротация,  или  мащабиране)  на  обект,  група  обекти  или

светлинни  източници,  както  и  добавяне  или  премахване  на  обект  или

светлинен  източник  от  сцената.  Възможна  е  също  така  промяна  на

текстурирането  или  оцветяването  на  даден  обект.  При  наличие  на

информация за сцената от предния кадър и данните за тези трансформации,
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клиентът  лесно  може  да  построи следващия кадър.  Така  пренасянето на

анимация  се  свежда  до  пренасяне  на  трансформациите  между  два

последователни кадъра.

Проблем при този подход е необходимостта клиентът да разполага с

построена сцена за даден кадър, за да може да генерира всички следващи го

посредством предаваните трансформации. При поточно разпространение не

може да се осигури това условие. Затова се налага периодично да се пренася

пълната  информация  за  сцената.  Така  всеки  клиент  може  да  започне  да

приема потока данни и след известно време да прочете описание на цялата

сцена.  След  това  може  да  започне  възпроизвеждане  на  анимацията,

прилагайки  последователно  получените  трансформации.  Предаване  на

пълна  сцена  е  за  предпочитане  и  в  ситуациите,  когато  много  обекти  се

появят или изчезнат от сцената – например при преминаване от една стая в

друга в дадена игра. В такъв случай е възможно пълното описание да е по-

малко  като  обем  от  описание  на  всички  трансформации.  Следователно

елементите, които задължително трябва да се предават,  за да може да се

получи поточен пренос на векторна анимация са:

1. речници на обектите и групирането на обекти;

2. речници на текстурите;

3. пълно описание на сцена;

4. описание  на  трансформациите  на  обектите  от  две  сцени  в  два

поредни кадъра.

С цел допълнително намаляване на обема данни, които се пренасят, е

добавено и описание на данни за промени в речниците. Това е необходимо,

например,  когато  се  появи  нов  обект  или  даден  обект  се  трансформира

перманентно.

В  следващата  глава  на  дисертационния  труд  всеки  един  от  тези

типове данни е описан подробно.
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2.3.2. Пренос на медии, различни от анимация

В изложението дотук фокусът е върху описването и пренасянето на

анимация.  Изискванията,  наложени  към  разработвания  формат  налагат

възможност за пренос и на други медии. В практиката това се постига като

всяка медия е организирана в отделен поток данни [6, 10]. След това, при

предаване на тези потоци в общ преносен канал, например файлов, мрежов

или ефирен, те се разделят на отделни сегменти и се смесват. Този процес се

нарича мултиплексиране [68]. Описваният в настоящата разработка формат

е проектиран с идеята да може да смесва векторна анимация със звук, текст

и  други,  дефинирани  от  потребителя,  медии  чрез  мултиплексирането  на

различни  потоци  данни.  Такива  медийни  потоци,  детайлно  описани  в

следващата глава, са анимация, звук и текст.

Необходимо е да се дефинират две нива на описание на данните:

1. медийно  ниво,  което  отговаря  за  описване  на  всяка  една  медия  в

собствен поток.

2. транспортно ниво, което отговаря за описването на начина, по който

се  смесват  медийните  данни,  пренасят  се  през  общ  поток  и  се

възстановяват от клиента за правилно възпроизвеждане.

2.4. Заключение

В тази глава е дадена подробна дефиниция на поставената задача и са

заложени  целите,  които  описаното  от  автора  решение  се  стреми  да

постигне.  Съответно  са  посочени  начините  за  постигане  на  тези  цели  –

описани  са  елементите,  необходими  за  изграждане  на  векторна  сцена  и

постигане на анимация от такива сцени; дефинирани са видовете пренасяни

данни и  техните  особености.  Принос  на  автора,  изложен в  тази  глава,  е

дефиницията на изисквания към формат,  способен да осъществи поточен

пренос  на  векторна  анимация.  Резултатите  са  публикувани  в  [П4]  и

докладвани на [Д3] и [Д4].
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Глава 3. Спецификация на формата

В настоящата глава е разгледан подробно разработеният формат. Това

включва както синтаксиса и семантиката на предаваните данни в двете нива

на формата, така и обосновка за избора на отделните му параметри.

Тъй като част от данните,  които се пренасят,  представляват числа,

съставени от  повече  от  един  байт,  трябва  да  се  определи подредбата  на

байтовете в потока данни (наречена endianness). Повечето от съвременните

процесори използват или са съвместими с подредбата „най-младшият байт

пръв“,  наречена още  Little  Endian  [73].  Единственият хардуер,  работещ с

различна подредба („най-старшият байт пръв“, наречена още  Big Endian),

актуален към момента на разработка на настоящата теза, е игровата конзола

PlayStation  3,  използваща  процесор  от  фамилията  IBM Cell  Broadband

Engine. Той има архитектура съвместима с IBM PowerPC [74]. Предвид тези

съображения е избрана подредбата Little Endian. Това улеснява кодирането и

декодирането на данните,  тъй като няма да е  необходимо да  се  променя

подредбата на байтовете, прочетени от потока преди използването им.

Представянето на числата с плаваща точка е съгласно стандарта IEEE

754 [75].  Този стандарт не определя подредбата на байтовете,  но всички

архитектури, работещи с подредбата  Little Endian  за цели числа използват

същото представяне в паметта и за числата с плаваща точка [96].

Обработката  на  данните  е  разделена  на  две  нива  –  медийно и

транспортно. От страна на сървъра на медийно ниво работят модули, които

генерират съдържанието на потоци с различни медийни данни. Тези модули

са наречени медийни генератори. На по-ниското, транспортно ниво, работи

модул,  който получава тези данни и ги разделя на удобни за  пренос по-

малки пакети. Той също се грижи за смесването на различните медии в общ
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поток. Това е процесът на мултиплексиране и съответния модул се нарича

мултиплексор. 

При  клиента,  на  транспортното ниво,  общият поток  се  разделя  на

различни видове медии и съдържанието на получените пакети се обединява,

за да се получи първоначалното описание на потоците данни за различните

медии. Модулът,  който изпълнява тази задача се нарича  демултиплексор.

Получените от неговата работа данни се подават на по-високото медийно

ниво,  където  специфични  модули  ги  консумират  и  възпроизвеждат.  Тези

модули се наричат медийни консуматори.

Всяко  ниво  дефинира  структурата  на  своите  пакети,  която  е

независима  от  работата  на  другото  ниво.  В  настоящата  глава  е  описано

подробно съдържанието и структурата на данните,  обработвани на двете

нива на системата. В глава четвърта е описана работата на самите модули. 
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3.1. Дефиниция на формата за мултиплексиране

Всички  данни,  предавани  на  транспортно  ниво  в  потока,  са

организирани  в  преносни  пакети.  Тези  пакети  имат  еднаква  структура,

независимо какъв тип данни пренасят  –  анимация,  звук или други.  Това

улеснява  реализацията  на  компонентите  от  транспортното  ниво,  както  и

дава  възможност  за  лесно  добавяне  на  нови  типове  медии.  Тъй  като

пакетите  се  пренасят  смесено  в  общ  поток,  те  трябва  да  бъдат  така

структурирани, че да са ясно  различими по тип в общия поток, както и

разграничими помежду си. Разграничимост на пакетите в потока означава

при последователно сканиране на данните, клиентът да може да разпознае

началото на пакет. Различимостта между пакетите означава да е възможно

еднозначно да  се  определи към кой тип  данни  принадлежи даден  пакет.

След оформяне на пакетите и разделянето им по типове, отделните медийни

консуматори поемат задачата да обработят специфичните за тях данни.

Основните  предимства  на  използването  на  мултиплексиране,  за

едновременно  предаване  на  данни  от  различен  тип,  е  получаването  на

еднороден поток данни. Той лесно може да бъде предаден през различни

преносни среди и чрез  различни стандартни мрежови протоколи.  Цялата

логика, свързана с опаковането, пренасянето и разопаковането на данните е

изолирана  в  транспортния  слой.  Такова  йерархично  разделение  на

системата  позволява  също  лесна  промяна  на  структурата  на  медийното

съдържание,  включително  добавяне  на  нови  типове  медии,  без  това  да

влияе на начина на пренос на данните между сървъра и клиентите [70].

Такъв подход има и недостатък, проявяващ се при пренос на свързани

по между си медии. Необходимо е да се синхронизира възпроизвеждането

им,  тъй  като  данните  за  медии,  които  трябва  да  се  възпроизведат

едновременно се пренасят последователно в канала. За целта най-често се

използва  добавяне  на  маркер  за  време  във  всеки  медиен  пакет,  преди

мултиплексирането.  Той  позволява  след  възстановяване  на  пакетите  от
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демултиплексора те да бъдат възпроизведени едновременно в правилното

относително време. Този маркер е наречен относително време на показване

(presentation time stamp, PTS) [6, 34].  Трябва да се вземе предвид също, че

добавянето  на  още  един  слой  увеличава,  макар  и  малко,  обема  на

предаваните данни.

Структура на транспортен пакет

В  разработвания  формат  всички  преносни  пакети  имат  еднаква

структура  и  фиксиран  размер.  Използването  на  фиксиран  размер  на

пакетите има две цели. От една страна така може да се настроят оптимално

буферите  на  модула  за  мултиплексиране  от  страна  на  сървъра,  както  и

буферите  на  демултиплексора  при  клиента  [33,  34].  По-съществено

предимство на това ограничение е улесняване на процеса по разграничаване

на транспортните пакети.

Всички  транспортни  пакети  се  състоят  от  заглавна  част,  наречена

хедър (header) и част с данни. Както пакетът, така и заглавната му част са с

фиксиран размер, съответно 256 и 4 байта. При определяне на размера на

пакета са отчетени няколко съображения. По-голям транспортен пакет ще

позволи разделянето на един медиен пакет на по-малко на брой части при

преноса,  както  и  предаването  на  по-малко  излишна  информация  под

формата на хедъри на пакети. От друга страна, когато данните не запълнят

цял  транспортен  пакет,  той  се  допълва  с  неизползвани  данни  до

определения размер. В настоящия формат голяма част от медийните пакети

са с очаквани размери под 512 байта. Размер на пакета от този порядък ще

доведе до увеличен трансфер на ненужни данни. Такива малки пакети може

да са прости трансформации между два последователни кадъра.

От друга страна, пренасянето на текстури и обекти изисква по-големи

пакети.  Така  избор  на  прекалено  малък  размер  на  преносния  пакет,

например  от  порядъка  на  128  байта,  би  довел  до  по-висок  процент  на

допълнителните данни, произлизащи от описването на множеството пакети.

При  размер  на  заглавната  част  4  байта  и  общ  размер  от  128  байта,
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относителният дял на полезната информация е  над 96%, при запълнен с

данни пакет. При избор на 256 байта този дял е над 98%. При разработката

на описвания формат бе експериментирано с размери на транспортния пакет

от 128, 192, 256 и 512 байта. Най-добри средни резултати бяха получени

при  размер  256  байта.  Конкретни  резултати  за  описание  на  30

последователни кадъра анимация от тестов сценарий 2, описан в глава 5, са

показани в таблица 2. Стойностите са в байтове.

Таблица 2. Размер на данните при различни транспортни пакети

Размер на
пакета

128 192 256 512

Общ обем
данни

2786560 2787920 2785584 2792960

На фигура 9 е показан общият вид на един транспортен пакет:

Следва  описание  на  заглавната  част  на  пакета,  която  се  състои от

шест полета. Всяко едно от тях е описано подробно.

транспортен_хедър
{
    uint8_t префикс;
    uint8_t номер : 4;
    uint8_t канал : 4;
    uint8_t тип : 4;
    uint8_t флагове : 4;
    uint8_t CRC;
}

• префикс : Има размер 8 бита и фиксирана стойност  0x97. Целта на

това поле е всеки транспортен пакет да започва по един и същ начин.
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Това  е  необходимо  за  разграничаване  на  пакетите  в  потока.  При

сканиране на потока и срещане на байт със стойност 0x97 е вероятно

това да е начало на пакет. При прочитане на 256-те байта данни за

потенциалния пакет и пресмятане на контролната сума  (CRC)  може

да се потвърди, че това наистина е пакет. За по-голяма достоверност е

добре да се провери и коректността на следващия пакет по същата

схема  чрез  проверка  на  следващите  256  байта.  Съществено  е  за

стойност на префикса да се избере такава, която няма да се среща

често в данните. Взимайки предвид изискването преносният слой да

е  независим  от  съдържанието  на  медийния  не  може  да  се  избере

стойност, която задължително няма да се среща в секцията с данни.

Избраното число с двоичен запис 10010111 е особено с това, че не е

съставено само от еднакви битове, или от последователно редуващи

се  битове  0  и  1,  както  и  не  е  степен  на  2.  Стойност  с  такова

представяне е по-вероятно да присъства на друго място в заглавната

част  на  транспортен  пакет  или  данните.  Честотата  на  срещане  на

различните  байтове  в  медийните  данни  силно  зависи  от

съдържанието на медията. Затова изборът на стойността на това поле

не  е  универсално  най-добър,  но  при  анализ  на  байтовете  в  един

примерен  поток  бе  установено,  че  0x97 е  най-рядко  срещаната

стойност.

• номер : Има размер 4 бита. Това поле съдържа поредния номер на

транспортния пакет в дадения медиен канал, взет по модул 16. Два

последователни транспортни  пакета,  носещи данни  за  един и  същ

медиен  канал,  имат  последователни  стойности  на  това  поле.  Два

пакета, носещи данни за различни медии имат независими стойности

в  това  поле.  Целта  е  да  се  осигури  правилно  подреждане  на

транспортните  пакети  при  получаването  им,  независимо  от

използвания мрежов протокол. Номерацията на различните медии е

независима  с  цел  да  се  намали  честотата  на  повтаряне  на  номер,

въпреки  малкия  брой  битове,  отделени  за  него.  Това  решение

50



допълнително позволява потребителят да игнорира напълно данните

за медиите,  които не го интересуват,  още при получаването им от

потока,  без  това  да  влияе  на  възпроизвеждането  на  останалите

медии.

• канал :  Има  размер  4  бита.  Това  е  уникален  номер  на  канала  за

дадената медия. Стойността му е 0 за първия канал. Смисълът от това

поле е да позволи да се различават пакети, описващи една медия, но в

различни канали. Например два или повече канала звук – ситуация

при предаване на стерео или различни канали с превод на различни

езици.

• тип : Има размер 4 бита. Това поле съдържа идентификатор на типа

на  медията,  която  пренася  дадения  пакет.  Дефинираните  от

настоящия формат типове са посочени в следната таблица:

Таблица 3. Типове медийни канали

Тип Име Описание

двоичен десетичен

0000 0 Каталог Пренася  описателна  информация  за  всички
пренасяни канали 

0001 1 Команди Пренася  специфични  команди,  контролиращи
работата на клиента

0010 2 Анимация Пренася векторна анимация

0011 3 Звук Пренася звук

0100 4 Текст Пренася  някакъв  свободен,  описателен  текст  или
позициониран във времето текст като субтитри

0101 5 Речник по 
поръчка

Пренася пълна информация за речници в отговор на
заявка от клиента

0110 6 Запазен Запазен за бъдещо развитие на формата

0111 7 Запазен Запазен за бъдещо развитие на формата

1ххх 8-15 Дефиниран от 
потребителя

Свободни  стойности  на  типа,  оставени  за
дефиниране от потребителите на формата.

• флагове : Четири еднобитови полета, всяко определящо дали някакво

свойство е в сила за дадения пакет. Стойностите им са посочени в

следващата таблица:
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Таблица 4. Флагове, влияещи на транспортните пакети

Стойност Име Описание

десетична двоична

1 0001 Начало на пакет Ако транспортен пакет е маркиран с този флаг,  това
означава,  че  той  пренася  началото  на  даден  медиен
пакет.

2 0010 Запазен Запазен за бъдещо разширение на формата.

4 0100 Запазен Запазен за бъдещо разширение на формата.

8 1000 Важен пакет Ако  транспортен  пакет  е  маркиран  с  този  флаг,
системата  трябва  да  го  третира  с  предимство  и  да
задава съответно такъв флаг на мрежовите пакети, при
пренасянето му през физическия канал.

• контролна сума  CRC : Има размер 8 бита.  Съдържа контролната

сума на данните в пакета, пресметната по алгоритъма  CRC-8 [71],  с

използване на полином X7+X2+X1+X0 (10000111).  Използването на

контролна сума позволява проверка на цялостта на данните, когато

тази  цялост  не  се  осигурява  от  преносната  среда.  Предвид,  че

съвременните  среди  са  достатъчно  надеждни,  както  и  вероятното

използване  на  мрежови протоколи,  които гарантират  проверката  за

коректност  на  пренесената  информация  (например  UDP  или  TCP),

това поле би било ненужно в много случаи. За това е избран 8 битов

формат.  Така  се  минимизира  излишната  информация,  без  да  се

отхвърля възможността  за  проверка  на данните  при необходимост.

Полето се използва също и от алгоритъма за откриване на начало на

транспортен пакет в потока данни.

Оставените два запазени бита за флагове могат да се използват ако

при  развитие  на  формата  се  появи  необходимост  от  допълнителна

информация за описването на транспортния пакет. Чрез един от тях може,

например, да се означи наличие на допълнение към хедъра, разположено в

началото на секцията за данни.
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3.2. Дефиниция на медийните пакети

За постигане на поставените цели е необходимо да се опише формата

на данните за предаване в поток на няколко типа медии: векторна анимация,

звук,  текст,  служебни  данни  и  данни,  дефинирани  от  потребителя.  Тези

типове  са  посочени  в  таблица  3.  Поради  сходството  в  синтаксиса  на

различните  типове  данни,  описващи  различни  медийни  потоци,  общите

характеристики са изнесени в отделна секция с цел по-стегнато изложение и

избягване на многократното излагане на една и съща информация.

За  всеки  един  тип  медия,  пренасяните  данни  са  организирани  в

пакети  като  всеки  пакет  се  самоописва  синтактично,  в  контекста  на

дадената  медия,  и  е  неделим.  Това  означава,  че  за  да  бъде  извлечена  и

разбрана синтактично информацията от даден пакет е необходимо той да е

наличен изцяло, без да е необходимо специално допълнително знание. Ако

част от данните в пакета са загубени или повредени е напълно възможно

информацията, която той носи, да не може да бъде обработена коректно. За

възпроизвеждане на тази информация може да е необходима допълнителна

информация, пренасяна в друг пакет от същата медия. Самите медии трябва

да  са  независими  помежду  си,  т.е.  трябва  да  е  възможно  да  бъдат

възпроизведени независимо една от друга. Информацията кой пакет към коя

медия  се  отнася  не  се  носи  в  самия  пакет,  а  на  транспортно  ниво  (в

транспортните пакети). 

За по-нагледното представяне на информацията при дефинирането на

синтаксиса на потока са използвани елементи и типове данни, характерни за

програмния  език  C.  Това  също  води  и  до  улесняване  на  програмната

реализация  на  формата.  За  означаване  на  типа  и  размера  на  дадените

елементи  на  потока  са  използвани  числените  типове  данни,  описани  в

стандартния  за  езика  заглавен  файл  stdint.h  [69].  За  представяне  на

последователности  от  еднакви  елементи  с  фиксиран  брой  е  използвана

нотацията  за  масиви  в  същия  език.  За  представяне  на  поле  с  размер,
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различен от размерите на използвания тип, например по-малък от байт, е

използвана нотацията за битови полета.

3.2.1. Общо описание на пакет от медиен поток

Всеки пакет, описващ която и да е медия, се състои от заглавна част,

която е с фиксиран размер от 8 байта, и тяло с данни с произволен размер.

Всеки пакет може да има различен размер. Заглавната част има следната

структура:

хедър_на_пакет
{
    uint32_t тип    : 8;
    uint32_t размер : 24;
    uint32_t PTS;
}

• тип : Поле с размер един байт. Описва типа на пакета в рамките на

медията.  Този тип е предназначен за  съответния медиен декодер и

има различни стойности за различните типове данни. Тези стойности

са описани подробно при разглеждане на конкретните типове медии в

следващите секции на текста.

• размер :  Поле  с  размер  три  байта.  Стойността  му  е  размерът  на

данните в пакета в байтове, без да включва заглавната част. Предвид,

че  е  три  байта,  максималният  размер  данни,  които  могат  да  се

пренесат в един пакет е 16MB (16777215 байта).  Ако размерът е по-

голям  в  полето  се  записва  стойност  0xFFFFFF  и  първите  четири

байта от данните означават реалния размер на пакета.

• PTS (относително време на показване) : Поле с размер четири байта.

Стойността  му  се  интерпретира  в  милисекунди  и  представлява

времето, изминало на генериращия медията сървър от стартиране на

системата,  отчетено  в  момента,  в  който  този  пакет  трябва  да  се

възпроизведе.  Целта  на  данните  в  това  поле  е  да  може  отделните

части на една или различни медии да бъдат синхронизирани помежду

си при възпроизвеждане. Декодираните данни от два пакета от две
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различни  медии  се  възпроизвеждат  със  забавяне  във  времето

помежду  си,  равно  на  разликата  в  стойностите  на  това  поле.

Клиентът, който възпроизвежда медиите, е длъжен да отчита времето

от началото на потока, стартирало от стойността на  PTS  за първия

възпроизведен пакет.

Ако стойността на това поле е 0, това означава пакетът да се покаже

веднага (без синхронизация с други пакети). Стойност  0xFFFFFFFF

означава, че не е приложимо време на възпроизвеждане на данните от

пакета или то се определя свободно от клиента.

3.2.2. Описание на поток с данни за каталог

Целта  на  данните  за  каталог  е  да  се  опишат  всички  пренасяни  в

момента медийни канали. Така клиентът може да прецени какви модули за

обработка  на  данните  да  стартира.  Също  така,  при  наличие  на  няколко

канала от определен тип медия, може да се избере кой или кои да бъдат

възпроизведени.  Например,  графика  с  различни  нива  на  детайлност  или

текст/звук на различни езици.

Данните  от  тип  каталог  се  състоят  от  описаната  по-горе  обща

заглавна част, следвана от цяло число с размер един байт, което означава

броя записи в каталога. Следват толкова на брой записи – по един описващ

всеки  преносен  канал.  За  всеки  тип  медия  може  да  има  най-много  16

различни канала. Структурата е дефинирана по следния начин:

пакет_за_речник
{
    хедър_на_пакет  хедър;
    uint8_t         брой_записи;
    запис_в_каталог каталог[брой_записи];
}

Стойността  на  полето  тип от  заглавната  секция  на  пакет  от

каталожния  поток  означава  версията  на  формата.  Старшите  четири  бита

определят  основната  версия,  а  младшите  под-версията.  В  настоящата

разработка е дефинирана версия 1.0 и съответно стойността е фиксирана на

16 (0x10).
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Структурата на записите в каталога е следната:

запис_в_каталог
{
    uint16_t размер;
    uint8_t  тип   : 4;
    uint8_t  номер : 4;
    uint8_t  данни [размер – 3];
}

Всеки запис може да бъде с различен размер. Този размер е посочен в

първото поле. Стойността му означава целия размер на записа в байтове.

Полето  тип описва типа на медията и има стойност съгласно таблица  3, а

номер е поредният номер на канала от тази медия. Стойностите на тези две

полета  трябва  да  съвпадат  със  стойностите  на  съответните  полета  от

транспортните пакети, пренасящи данните за описвания канал. Структурата

на данните за описанието на канал е различна за различните типове медии

и е както следва:

Анимация:

запис_за_анимация
{
    uint16_t ширина;
    uint16_t височина;
    uint8_t  запазени : 4;
    uint8_t  ниво_на_детайлност : 4;
    uint8_t  описание[дължина_на_описанието];
}
Значението на полетата от този запис е следното:

• ширина и височина : Две полета, всяко с размер два байта. Указват

препоръчителната  резолюция  на  екрана,  на  който  ще  бъде

изобразяван графичният поток данни.

• запазени : Поле с размер 4 бита. В настоящата версия тези битове от

структурата не се използват, но са запазени за бъдещи разширения на

формата.

• ниво_на_детайлност :  Поле  с  размер  4  бита.  Стойностите  му

означават  относителното  ниво  на  детайлност  на  потока.  0  показва

най-ниско ниво на детайлност, 15 – най-високо. Използват се, когато
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има  няколко  потока  графика  с  различно  ниво  на  детайлност.

Потребителят може да избира това, което отговаря на потребностите

и възможностите му. Стойностите са относителни, т.е. ако за даден

поток стойността на това поле е  D,  то всички с потоци с по-малко

ниво на детайлност ще имат стойност на това поле по-малка от D, а

всички  с  по-високо  ниво  на  детайлност  ще  имат  по-големи

стойности, записани в това поле. Ако има единствен поток, пренасящ

графична информация, стойността на полето не е съществена.

• описание : Текстово описание на потока с произволна дължина. Тази

дължина се определя от размера на записа, зададен с полето размер

от секцията  запис_в_каталог като дължината на описанието е този

размер, намален с 8 байта (размера на заглавната част плюс размера

на  описаните  по-горе  други  полета  от  записа).  Полето  не  е

задължително – може да има дължина 0.

Звук:

запис_за_звук

{

    uint16_t езиков_код;
    uint8_t  тип_компресия : 4;
    uint8_t  брой_канали   : 4;
    uint8_t  описание[дължина_на_описанието];  
}

Значението на полетата от този запис е следното:

• езиков_код :  Поле с  размер два байта.  Стойностите му  определят

какъв е езикът на звука в дадения канал. Те са съгласно стандарта ISO

639-1  [72].  Ако  за  дадената  медия  това  поле  не  е  приложимо,  се

използва стойност 0.

• тип_компресия : Поле с размер четири бита. Указва каква компресия

е  използвана  за  кодиране  на  аудио  данните.  Целта  е  клиентът  да

прецени дали може да разкодира този поток и ако е необходимо, да

зареди подходящ декодер. Стойностите са съгласно следната таблица:
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Таблица 5. Стойности, задаващи компресия на звук

Стойност Компресия

0 RAW / PCM

1 MPEG 1

2 MPEG 4

3 FLAC

4 ATRAC

5 AC3

6 AAC

7 OGG / Vorbis

8 WMA

9 AMR

10 – 14 Стойности, запазени за 
бъдещи разширения на 
формата

15 Друга

Детайлни описания за параметрите на всяка компресия трябва да се

съдържат в съответния медиен поток.

• брой_канали :  Поле с размер четири бита.  Означава броя звукови

канали, смесени в потока – 1 за моно, 2 за стерео и т.н.

• описание : Текстово описание на потока с произволна дължина. Тази

дължина се определя от размера на записа, зададен с полето размер

от  секцията  запис_в_каталог. Дължината  на  описанието  е  този

размер, намален с 6 байта (размера на заглавната част плюс размера

на   описаните  по-горе  други  полета  от  записа).  Полето  не  е

задължително и може да бъде с дължина 0.

Текст:

запис_за_текст

{

    uint16_t езиков_код;
    uint8_t  описание[дължина_на_описанието];  
}
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Значението на полетата от този запис е следното:

• езиков_код :  Поле с  размер два байта.  Стойностите му  определят

какъв е езикът на текста в дадения канал. Те са съгласно стандарта

ISO 639-1 [72]. Ако за дадената медия това поле не е приложимо, се

използва стойност 0.

• описание : Текстово описание на потока с произволна дължина. Тази

дължина се определя от размера на записа, зададен с полето размер

от секцията  запис_в_каталог като дължината на описанието е този

размер, намален с 5 байта. Полето не е задължително, т.е. може да

има дължина 0.

За  другите  типове  медии  (команден  канал,  речник  по  поръчка,

дефинирани  от  потребителя  данни)  описания  не  са  специфицирани  в

първата  версия  на  формата.  Те  могат  да  бъдат  добавени  по-късно  при

необходимост. Задължително условие е те да спазват общата заглавна част.

3.2.3. Описание на поток с командни данни

Този  поток  служи  за  пренасяне  на  информация  за  команди  за

управление  на поведението на клиента.  Например кога  и как да  започне

възпроизвеждане на съдържанието, каква да е позицията на камерата или

нивото  на  звука.  Също  могат  да  се  предават  и  специфични  команди,

свързани  с  приложение  на  потока  в  обучението,  добавената  реалност  и

други.

В  текущо  описаната  версия  е  дефинирана  команда,  описваща

препоръчителните начални параметри за визуализация. Други команди не

са  специфицирани,  но  възможност  за  такива  е  оставена  за  конкретните

приложения, използващи описвания преносен механизъм.

В  полето  тип  на  заглавната  част  на  медийния  пакет  се  записва

идентификаторът на командата. Стойностите, по-малки или равни на 63, са

запазени за развитие на формата. Всяка система, която генерира съдържание

съгласно  тази  спецификация,  може  да  дефинира  свободно  команди  с
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идентификатори по-големи от 63. Стойност 0 означава невалидна команда и

пакет  с  такъв  идентификатор  трябва  да  се  игнорира  от  клиента.  След

заглавната част следват данните за командата, които са последователност от

байтове с размер стойността, записана в полето размер от заглавната част.

В  описваната  версия  на  формата  е  дефинирана  команда  с

идентификатор 1. Тя има следните характеристики:

• Име:   Начални_Параметри_На_Изгледа (Името  е  само  за

информация и не се предава в преносния канал)

• тип : 0x01 (командата има идентификатор 1)

• размер : 0x00007C (данните са с фиксиран размер 124 байта)

• PTS : 0x00000000 (командата се изпълнява веднага)

• данни : Представят се със следната структура:

параметри_на_изгледа
{
    uint32_t флагове;
    double   позиция[3];
    double   гледа_към[3];
    double   камера_нагоре[3];

    double   ляво;
    double   дясно;
    double   горе;
    double   долу;
    double   близо;
    double   далеч;
}

Смисълът на полетата е както следва:

• флагове : Това е битова маска с 32 еднобитови полета, всяко носещо

различен  смисъл.  Към  момента  се  използват  стойностите  на  най-

младшите два бита със значение съответно:

◦ 0x00000001 – Ако този бит е вдигнат, то предаваните параметри за

задаване на изгледа се определят като задължителни и клиентът не
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трябва да ги променя. В противен случай параметрите се считат за

препоръчителни  и  клиентът  е  свободен  да  ги  променя  по  свое

усмотрение.

◦ 0x00000002 – Ако този бит е вдигнат, то при растеризацията на

сцената се използва централна проекция.  В противен случай се

използва ортогонална проекция. 

• позиция : Три числа с плаваща точка с размер 64 бита. Представят

координатите на камерата.

• гледа_към :  Три числа с плаваща точка с размер 64 бита. Представят

точка, към която е насочена камерата. 

• камера_нагоре  :  Три  числа  с  плаваща  точка  с  размер  64  бита.

Представят  вектор,  успореден  на  проекционната  равнина  на

камерата, указващ каква е ориентацията ѝ.

• ляво, дясно, долу, горе, близо, далеч : Шест числа с плаваща точка,

с  размер  64  бита  -  тип  double.  Те  определят  параметрите  на

проектирането и съответстват на параметрите  left, right, top, bottom,

zNear  и  zFar  на  функциите  glFrustum  и  glOrtho  от  библиотеката

OpenGL [42].  Значенията  им  са  съответно:  координати  на  лявата,

дясната, долната и горната страна в ограничаващата рамка в близката

проекционна равнина, както и разстоянието от камерата до близката и

до  далечната  проекционна  равнина.  Техният  смисъл  е  показан  на

фигура 10, взаимствана от [62].
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За тип на данните е избран double, защото всяка команда се пренася в

отделен транспортен пакет, а той има обем за данни в размер 252 байта.

Използването на по-малък тип за координатите, например int32_t или float,

не би довело до намаляване на обема пренасяна информация, но може да

доведе до ограничаване на точността при подаване на параметрите.

3.2.4. Описание на поток с данни за анимация

Фокусът  на  дефинирането  на  преносния  формат  е  насочен  към

векторната анимация. Както беше разяснено в глава втора, пренасянето на

такъв тип медия изисква няколко различни компонента, а именно:

• речник на обектите, изграждащи сцена; 
• речник на използваните текстури;
• пълно описание на сцена;
• описание на промените между два кадъра;
• описание на промените в речниците.

Всички пакети от този тип медия започват с дефинираната в  3.2.1

обща  заглавна  част.  Значението  на  различните  стойности,  използвани  в

полето тип, е описано в следната таблица:
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Таблица 6. Стойности за типовете медийни пакети

Стойност Описание Кратко
имеДесетична Двоична

0 00000000 Невалиден  пакет.  Трябва  да  се  игнорира  от
клиента.  Чрез  използването  на  този  тип  е
възможно  да  се  анулира  действието  на  пакет,
който е вече формиран. Приложимо е при работа
със съхранени във файл данни.

free

1 00000001 Стойност,  запазена  за  бъдещо  разширение  на
формата. За версия 1.0 се игнорира от клиента.

reserved

2 00000010 Пакет,  носещ  цялостно  описание  на  речника  с
обекти.

IO

3 00000011 Пакет, носещ информация за промяна на речник с
обекти.

PO

4 00000100 Пакет, носещ цялостно описание на сцената. I

5 00000101 Пакет, носещ трансформации между два кадъра. P

6 00000110 Пакет,  носещ  цялостно  описание  на  речник  с
текстури.

IT

7 00000111 Пакет, носещ информация за промяна на речник с
текстури.

PT

8 до 255 00001000
до

11111111

Свободни за използване от потребителите. user

Стойностите за тип са подбрани така, че да може да се използват като

битови  полета.  Стойността  1 в най-младшия  бит  на  описаните  типове

означава,  че  данните  са  частични  –  описват  само  разлики  (P  кадри),  а

стойност  1  в  следващия  бит  означава,  че  данните  описват  речник.  При

дефиниране на типове от потребителя спазването на тази семантика не е

задължително, но е препоръчително.

Размерът на пакета е записан в полето  размер заемащо 24 бита. То

посочва  броя  байтове  в  съдържанието  на  пакета.  Този  брой  не  включва

данните от заглавната част.

Структурата и семантиката на данните, изграждащи тези компоненти

на поток, пренасящ анимация, са описани подробно в следващите секции.
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3.2.4.1 Цялостно описание на сцената

Описанието  на  сцената  започва  с  дефинираната  в  секция  3.2.1

заглавна  част,  следвана  от  списък  от  описания  на  отделни  елементи,

съставящи сцената. За тип на пакета в заглавната част трябва да е записана

стойност 4 (съгласно таблица 6). Данните започват с цяло число с размер 2

байта,  описващо  броя  елементи  в  списъка.  Следват  толкова  на  брой

описания на елемент, всяко от които има следната структура:

елемент
{
    uint16_t тип : 3;
    uint16_t локален_идентификатор : 13;
}

• тип : число с размер три бита и стойности съгласно таблицата:

Таблица 7. Стойности за тип елемент в сцена

Стойност Описание

Десетична Двоична

0 000 Запазен за бъдещо разширение на формата

1 001 Обикновен обект

2 010 Светлинен източник

3 011 Група от елементи

4-7 100-111 Дефиниран от потребителя тип

• локален_идентификатор : число с  размер 13 бита,  стойността  на

което  е  уникална  измежду  всички  елементи  в  дадената  сцена.

Използва  се  като  псевдоним  за  по-кратко  цитиране  на  обекти  в

рамките  на  сцената,  например  при  прилагане  на  трансформация.

Идентификатор  0  е  запазен.  Чрез  него  се  посочва  самата  сцена.

Ограничението от 13 бита налага една сцена да има най-много 4095

обекта.  Това  ограничение  по същество може да  се  заобиколи чрез

използване на йерархично групиране на елементи в сцената. 

Следва детайлно описание на представянето на данните,  описващи

всеки един от различните типове елементи.
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Обикновени обекти

Обикновените  обекти  са  единствените  обекти,  които  реално  се

изобразяват като част от сцената.  Те се описват чрез структурата:

обект
{
    uint32_t псевдоним : 24;
    uint32_t флагове   : 8;
    uint8_t  цвят[3];
    uint8_t  коефициент_на_прозрачност;
    float    трансформация[3 или 16];
}
Смисълът на полетата е следният:

• псевдоним :  Цяло число  с  размер  24  бита.   В  зависимост  от

стойностите  на  полето  флагове  съответства  или  на  краткия

идентификатор (псевдоним) на елемент в речника от обекти, или на

номер на група, дефинирана за сцената.

• флагове :  Цяло поле  с  размер  8  бита,  стойностите  на  които  имат

смисъл на флагове при следната дефиниция:

◦ 1  :  Дали  към  обекта  се  прилага  пълна  трансформация
(стойност 1) или само се задава позиция (стойност 0);

◦ 2 : Дали обектът е облечен с текстура (стойност 1) или е със
солиден цвят (стойност 0);

◦ 4  :  Дали  псевдоним е  идентификатор  на  група  от  сцената
(стойност 1) или реферира обект от речник (стойност 0).

• цвят :  Ако  според  флагове  обектът  има  солиден  цвят,  това  поле

задава този цвят в  RGB формат при 8 бита на цветови канал.  Ако

обектът е облечен с текстура, стойността на това поле е псевдоним на

тази текстура.

• коефициент_на_прозрачност :  Представя  до  каква  степен

материалът,  изграждащ  обекта,  е  прозрачен.  Стойност  0  означава

пълна  прозрачност.  При  използване  на  текстура  тя  може  да  носи

прозрачност в описанието си.

• трансформация : Ако за този обект в полето флагове е определено

само задаване на позиция, то данните са вектор от три реални числа с
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размер  32  бита  (float),  описващ  позицията  на  обекта  в  сцената.

Смисълът на този вектор е да зададе транслация на обекта спрямо

сцената.  Ако  за  обекта  е  определено  използване  на  пълна

трансформация, то полето представлява матрица 4х4 и се състои от

16 числа от тип с плаваща точка, всяко с размер 32 бита (float).  Тя

задава  прилаганата  върху  обекта  при  поставянето  му  в  сцената

трансформация.  Матрицата  е  в  хомогенни  координати  и  по  този

начин позволява задаване и на транслация, т.е. позицията на обекта в

сцената.

Светлинни източници

Ако елементът, който се описва, е от тип светлинен източник, то той

има следната структура:

светлинен_източник
{
    uint8_t тип;
    uint8_t цвят[3];
}

Смисълът на отделните полета е следният:

• тип : Поле от тип осем битово число, посочващо типа на описвания

източник. В настоящата версия са дефинирани следните стойности:

Таблица 8. Стойности за тип светлинен източник

Стойност Описание

0 Фоново осветление

1 Насочен източник (успоредна светлина)

2 Точков светлинен източник

3 Коничен светлинен източник

4 Обемен светлинен източник

5 – 127 Запазени за бъдещо развитие

128 – 255 Свободни за дефиниране от потребителя

• цвят : Това поле задава цвят на светлината в RGB формат при 8 бита

на цветови канал.
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Някои от различните типове светлинни източници имат необходимост

от допълнителна информация в описанието си. Данните за нея се разполагат

непосредствено  след  гореописаната  структура.  За  поддържаните  в  тази

версия на формата  източници са  дефинирани допълнителни данни както

следва:

• Фоново  осветление.  При  този  тип  осветление  на  сцената  няма

конкретен източник и посока на светлината. По тази причина не са

необходими  допълнителни  параметри.  Формално  структурата,

описваща фоново осветление, изглежда така:

фоново_осветление
{
    светлинен_източник общи_параметри;
}

• Насочена  светлина. Този  източник  представлява  успореден  сноп

светлинни лъчи,  например слънчева  светлина.  За  описанието  му  е

необходимо  да  се  определи  направлението  на  тези  лъчи.

Допълнителен параметър е векторът на това направление, съставен от

три,  последователно записани,  числа  с  плаваща точка  и размер 32

бита  (float).  Формално  структурата,  описваща  насочена  светлина,

изглежда така:

насочена_светлина 
{
    светлинен_източник общи_параметри;
    float              направление[3];
}

• Точков  светлинен  източник.  Този  тип  осветление  представлява

светлина,  разпространяваща  се  равномерно  във  всички  посоки  от

дадена точка. За пресмятане на интензитета на светлината, излъчвана

от такъв източник, в точка от сцената най-често се използва модел,

основан на следната формула [62]:
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В нея  Kc,  Kl и  Kq са специфични за източника коефициенти,  а  d е

разстоянието между него и точката.  За описанието на този източник

е  необходимо  да  се  определят  координатите  на  тази  точка  и

интензивността,  според  цитираната  формула.  Допълнителните

параметри са три, последователно записани числа с плаваща точка и

размер 32 бита (float),  описващи координатите на точката и още три

числа  от  същия  тип,  съответно  за  параметрите  Kc,  Kl и  Kq,

определящи  интензивността.  Формално  структурата  на  точков

светлинен източник изглежда така:

точков_светлинен_източник
{
    светлинен_източник общи_параметри;
    float              позиция[3];
    float              Kc;
    float              Kl;
    float              Kq;
}

• Коничен  светлинен  източник.  Този  тип  осветление  представлява

насочен  коничен  сноп  светлинни  лъчи,  например  светлина  от

фенерче. За описанието на такъв светлинен източник е необходимо да

се  знае  позицията  на  източника,  посоката  в  която  е  насочен,

коефициенти  на  интензивност,  ширината  на  светлинния  конус  и

ъгловата степен на затихване на светлината. Формулата, по която се

извършват пресмятанията е следната [64]:

В  тази  формула  смисълът  на  Kc,  Kl и  Kq е  идентичен  с  този  за

точковия източник, φ е ъгълът между оста на конуса и направлението

на вектора от точката, в която се пресмята осветяването, към върха на

конуса,  а  p е  коефициентът  на  ъгловата  степен  на  затихване.

Ширината  на  светлинния  конус  се  определя  чрез  граница  за

стойността  на  ъгъла  φ, така  че при  стойност  по-голяма  от  тази

граница, интензитетът на светлината в точката е 0. Тази граница се

нарича ъгъл на отсичане.
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В  описаното  представяне  позицията  и  посоката  на  светлинния

източник  се  описват  чрез  два  вектора  от  по  три  числа  с  плаваща

точка. Ъгълът на отсичане се описва чрез 32 битово число с плаваща

точка,  имащо  за  стойност  големината  на  този  ъгъл  в  радиани.

Коефициентът на ъгловата степен на затихване  p също се представя

чрез  32  битово  число  с  плаваща  точка.  Формално,  структурата  на

коничен светлинен източник, изглежда така:

коничен_светлинен_източник
{
    светлинен_източник общи_параметри;
    float              позиция[3];
    float              посока[3];
    float              Kc;
    float              Kl;
    float              Kq;
    float              ъгъл_на_отсичане;
    float              степен_на_затихване;
}

• Обемен  светлинен  източник. Този  тип  осветление  представлява

обект в сцената, повърхността на който излъчва равномерна светлина.

Например  лампа,  покрита  с  матово  стъкло.  В  описваната  в

дисертацията версия на формата е наложено ограничението тялото да

излъчва  светлина  с  еднаква  интензивност  от  всяка  точка  на

повърхността си във всички посоки.  Това ограничение може да се

избегне,  като върху излъчващото тяло се постави друго,  покрито с

текстура,  която  е  частично  прозрачна  на  определени  места.  При

бъдещо развитие на формата може да се дефинира обемен светлинен

източник, описан чрез по-сложни методи като карта на излъчване или

дори BRDF функции.

Описанието на този източник се състои от псевдоним на съответния

обект от речника, коефициенти за пресмятане на интензивността на

светлината  и  матрица  на  трансформацията,  дефинирана  съгласно

описанието на обектите в горната точка. Формално, структурата на

обемен светлинен източник, изглежда така:
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обемен_светлинен_източник
{
    светлинен_източник общи_параметри;
    float              Kc;
    float              Kl;
    float              Kq;
    uint32_t           псевдоним : 24;
    uint32_t           запазено  : 8;
    float              трансформация[16];
}

В  структурата  е  запазено  поле  с  дължина  8  бита,  необходимо  за

правилното  подравняване  на  следващия  масив  от  реални  числа,  чието

съдържание  може  да  се  използва  в  бъдещи  версии  на  формата  за

допълнителни параметри, описващи този светлинен източник.

Групи от елементи

Групите  от  елементи  имат  за  цел  йерархично  изграждане  и

манипулиране  на  сцената.  Всяка  група  се  състои  от  един  или  повече

елемента – обикновени обекти или други групи. Изисква се всеки елемент

от групата да е напълно дефиниран в речник или в описанието на сцената

до момента, в който се обяви за част от дадената група. Така не е възможно

рекурсивно влагане на групи. Самите групи служат за дефиниране на по-

сложни  обекти  –  композиция  на  елементи  от  речниците.  Чрез  локално

групиране  може  да  се  улесни  многократното  прилагането  на  еднакви

трансформации върху множество елементи от сцената между два кадъра от

анимацията.

Особеност на групите е, че те не се изобразяват директно на сцената.

За тази цел описаният в група елемент трябва да се „инстанцира“ чрез един

или  повече  обикновени  обекти,  които  го  реферират  по  локалния  му

идентификатор.

Група  се  представя  като  последователност  от  отделни  елементи,

подобно на описанието на сцената. Тази последователност се описва чрез

общия си размер, броя на елементите и тяхното описание. Общият размер

на  данните  за  групата  може  да  се  изчисли  и  чрез  последователното  ѝ
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обхождане. Въпреки това, при реализация на поточно предаване, е удобно

модулът,  който  обработва  данните,  да  може  бързо  да  отдели  данните  за

групата  и  да  ги  съхрани  в  междинен  буфер  за  по-късна  обработка  при

построяване на дървото на сцената. Предаването на размера на групата в

началото  на  данните  улеснява  правилното  заделяне  на  буфера,  което

опростява  и  ускорява  работата  на  построяващия  сцената  модул.

Допълнителният обем данни, които трябва да се пренесат, е минимален на

фона на данните за една група.

Формално, структурата на една група, се дефинира по следния начин:

група
{
    uint16_t размер;
    uint16_t брой_елементи;
    float    габарити[3];
    обект    елементи[брой_елементи];
}

Смисълът на отделните полета е:

• размер :  Целочислено  поле  с  размер  два  байта.  Означава  общия

размер  на  данните,  описващи  групата,  в  байтове.  Минималната

валидна  стойност  е  16  (при  празен  списък  елементи).  Стойност  0

означава неизвестен размер и декодиращият модул трябва да изчисли

размера  като  обработи  данните  за  всеки  един  елемент.  Стойност

65535 (0xFFFF)  се използва и когато размерът не може да се опише

чрез  два  байта  (т.е.  е  по-голям  от  тази  стойност).  Ако  е  зададена

такава стойност, декодиращият модул трябва да изчисли сам размера

на данните. Препоръчително е при построяване на сцената групи с

толкова голямо описание да се избягват. Стойностите между 1 и 15

включително са невалидни. 

• брой_елементи :  Поле  от  цял  тип  с  размер  два  байта.  Означава

общия брой елементи, описани в групата. Възможно е дефиниране на

празна група или група с един елемент. В някой от следващите кадри,

чрез трансформации, могат да се добавят елементи в такава група.

Максималният брой елементи в една група, е ограничен до 65535.
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• габарити :  Тройка  32  битови  числа  с  плаваща  точка,  описващи

размера  на  ограждащия  паралелепипед  за  описаната  група.

Геометричният обект, получен от съдържанието на групата, трябва да

бъде  отрязан  спрямо  тях.  Предават  се  също  с  цел  улесняване  на

рендиращия модул. За валидна стойност за някое от измеренията се

счита и безкрайност, зададена според стандарта IEEE 754 [75].

• елементи : Списък от  брой_елементи последователни описания на

обикновен  обект,  съгласно  дадената  в  точка 3.2.4.1  дефиниция.  За

групата редът на елементите в този списък е съществен, тъй като при

прилагане на трансформации те се реферират чрез последователния

им индекс в този ред, като първият елемент има индекс 0.

3.2.4.2 Трансформации между два кадъра

Следващият  тип  медийни  пакети,  част  от  потока  на  векторната

анимация,  е  пакетът,  носещ трансформации между два  кадъра  (P  пакет).

Неговата  задача  е  да  определи  как  от  текущата  сцена,  представена  по

начина, описан в предната точка, да се получи следващата и съответно чрез

последователното им изобразяване  в моменти от време,  определени чрез

стойността  на  полето  относително  време  на  показване,  записана  в

медийните пакети, да се получи ефект на движение – анимация. Предполага

се  във  всеки  един  момент  клиентът  да  съхранява  описание  на  сцената,

логически  еквивалентно  на  описаната  в  предната  секция  йерархична

организация. Върху това описание се прилагат последователно описаните в

P  пакета  трансформации,  чрез  които  се  получава  сцената  на  следващия

кадър.  Върху  нея  се  прилагат  трансформациите  от  следващия пореден  P

пакет и така нататък.

Всеки  медиен  пакет,  описващ  трансформации,  започва  с  общата

заглавна част, описана в 3.2.1, като стойността на полето тип трябва да е 5,

съгласно таблица 6. Данните на пакета се състоят от число, описващо броя

трансформации  и  последователност  от  толкова  на  брой  описания  на

трансформация:

72



P_пакет
{
    хедър_на_пакет заглавна_част;
    uint16_t       брой_трансформации;
    трансформация  трансформации[брой_трансформации];
}

Всяка една от описваните трансформации има следната структура:

трансформация
{
    uint8_t  тип;
    uint16_t флагове : 3;
    uint16_t цел     : 13;
    uint16_t елемент;
    uint8_t  данни[];
}

Смисълът на всяко от полетата е съответно:

• тип : Поле от един байт, което описва типа на трансформацията. В

настоящата  версия  на  формата  са  дефинирани  няколко  типа

трансформации.  Съответните  за  тях  стойности  на  това  поле  са

посочени  в  таблица  9.  Запазени  са  стойности  за  типове

трансформации,  които  да  бъдат  добавени  при  бъдещо развитие  на

формата, както и стойности, свободни за използване от различните

специфични потребителски реализации с цел максимална гъвкавост. 

• флагове :  Поле  с  дължина  три  бита.  Използва  се  от  някои

трансформации,  за  да  съхраняват  някакви  флагови  параметри.  За

различните типове трансформации може има различни стойности или

да  не  се  използва.  Стойностите,  които  са  дефинирани  за  всяка

поддържана  към  текущата  версия  на  формата  трансформация,  са

посочени  в  таблица  9.  Подробно  смисълът  им,  там  където  се

използват, е посочен в описанието на съответната трансформация.
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Таблица 9. Типове трансформации и поддържани флагове

Тип Име Описание Флагове

0 Матрична 
трансформация

Геометрична трансформация, зададена
аналитично чрез матрица 4х4

Флаг 0x1
 вдигнат:  матрицата се 
умножава отдясно
 свален:  матрицата се умножава
отляво

1 Ротация Завъртане на обекта на определен ъгъл не се използват

2 Транслация Преместване на обекта на даден вектор не се използват

3 Мащабиране Променя  размера  на  обекта  с
коефициент

Флаг 0x1
 вдигнат: различно мащабиране 
във всички измерения
 свален: еднакво мащабиране 
във всички измерения

4 Промяна на 
цвят

Променя  цвета  или  текстурата  на
елемент от сцената

Флаг 0x1
 вдигнат: задаване на текстура
 свален: задаване на цвят

5 Промяна на 
прозрачност

Променя параметъра за прозрачност на
елемент от сцената

не се използват

6 Добавяне на 
елемент

Добавяне на  нов елемент  към дадена
група или глобално в сцената

Флаг 0x1
 вдигнат: запълва празно място
 свален: добавя в края.

7 Премахване на 
елемент

Премахва елемент от дадена група или
глобално от сцената

Флаг 0x1
 вдигнат: запазва индексите
 свален: променя индексите

8 Скриване /  
показване на 
елемент

Според  стойността  на  флагове
деактивира  временно  или  отново
активира  елемент.   Деактивиран
елемент  присъства  в  описанието  на
сцената,  но  не  участва  в
изобразяването

Флаг 0x1
вдигнат: скрива елемента
свален: показва елемента

9-31 Запазени Тези стойности за тип са запазени за
бъдещо разширение на формата

според потребностите на 
разширението

32-
255

Дефинирани от
потребителя

Тези стойности за тип са свободни за
предефиниране  и  използване  от
потребителите на описвания формат

според потребностите на 
потребителя

• цел : Целочислено поле с размер 13 бита. Стойността му трябва да

отговаря на стойност, записана в полето локален_идентификатор за

някой елемент от сцената или да е 0. Използва се за определяне над

кой  елемент  от  сцената  ще  се  прилага  трансформацията.  Ако

стойността е 0 тя се прилага над цялата сцена.

• елемент :  Целочислено  поле  с  размер  два  байта.  Стойността  му

означава идентификатор на елемент, част от групата реферирана от
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стойността  на  цел.  Ако  стойността  на  цел е  0,  означава

идентификатор на елемент, част от сцената.

• данни : Поле с променлива дължина, съдържащо различни данни в

зависимост от стойността на  тип. Това са специфичните параметри,

описващи съответната трансформация.

Трансформациите,  които  са  дефинирани  в  настоящата  разработка

могат да се групират в три категории:

а. геометрични (матрична трансформация,  ротация,  транслация,

мащабиране).  Те  се  прилагат  над  обект  от  сцената  или  над

инстанция на елемент в група. При някои случаи могат да се

използват и за светлинни източници (например преместване на

източника  или  ротация  на  посока).  Всички  геометрични

трансформации  могат  да  се  представят  чрез  подходяща

матрица,  но  въвеждането  на  различни  конкретни

трансформации цели намаляване на обема данни, необходими

за да се опише даден кадър.

б. промяна на свойства (промяна на цвят или прозрачност). Тези

трансформации  се  прилагат  над  обект  от  сцената  или  над

инстанция на елемент в група. Промяната на цвят е приложима

и над светлинен източник.

в. структурни трансформации (добавяне и премахване, скриване

и  показване  на  елемент).  Тези  трансформации  променят

структурата на сцената (ако цел е 0) или на дадена група (ако

цел има стойност, отговаряща на идентификатор на елемент от

тип  група).  Чрез  използване  на  премахване  и  последващо

добавяне  могат  да  се  реализират  всякакви  промени  по

елементи от сцената – реално един елемент се премахва и се

заменя с нов с необходимия вид. За промяна на по-сложните

светлинни източници не е предвидена друга трансформация, но

подобни  действия  са  сравнително  редки  в  практиката.  Ако
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даден потребител на формата използва интензивни промени по

светлинните  източници  би  могъл  да  дефинира  собствена

трансформация, чрез която да минимизира обема на данните,

описващи разликите между два кадъра в анимацията.

При определяне над кой елемент в сцената се прилага трансформация

се спазва следната схема:

1. Ако стойността на цел е 0, то трансформацията се прилага над обект

от сцената с идентификатор – стойността на елемент. 

2. Ако стойността на цел съответства на идентификатор на елемент от

сцената и този елемент е от тип обект или светлинен източник, то

трансформацията  се  прилага  над  този  обект.  Ако  реферираният

елемент е от тип група,  трансформацията се прилага над члена на

масива  с  елементи  в  групата  с  индекс  равен  на  стойността  на

елемент.

3. Ако по горните правила не може да се определи обект или такава

трансформация не е приложима към този обект, то тя се игнорира.

4. Допуска се и различно поведение на трансформациите, например при

добавяне на елемент.

Следва подробно описание на различните видове трансформации:

• Матрична  трансформация.  Тази  трансформация  се  задава  чрез

данни за матрица от 4х4 числа с плаваща точка (float).  Ако флагове

има стойност 0, прилагането ѝ се осъществява, чрез ляво умножение

на матрицата на трансформацията по матрицата, задаваща позицията

на реферирания елемент. Ако  флагове има стойност 1, се извършва

дясно умножение.

• Ротация. Трансформацията се задава чрез 32 битово число с плаваща

точка  –  ъгъл  на  ротацията,  следвано  от  три  32  битови  числа  с

плаваща точка, които описват вектор, задаващ направление на оста на

ротация. Не използва флагове.
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• Транслация. Трансформацията се задава чрез данни, състоящи се от 3

числа с плаваща точка (float),  описващи вектор, който се добавя към

позицията на елемента, рефериран от трансформацията. Не използва

флагове.

• Мащабиране.  В  зависимост  от  стойността  на  полето  флагове

трансформацията се задава по различен начин. Ако тази стойност е 0,

мащабирането се описва чрез едно число с плаваща точка (float).  То

означава коефициент, с който се променя размерът на реферирания

обект – еднакъв във всички направления. Ако флагове има стойност

1,  трансформацията  се  описва  чрез  три  числа,  задаващи различни

коефициенти на мащабиране, съответно по осите X, Y и Z.

• Промяна  на  цвят. Тази  трансформация  променя  полето  цвят на

елемента, над който действа. В зависимост от стойностите на полето

флагове, новата стойност може да е солиден цвят (ако флагове има

стойност 0)  или псевдоним на текстура (флагове има стойност 1).

Данните,  необходими  за  тази  трансформация,  са  три  байта  –

стойността, която се задава в полето цвят на елемента, над който се

прилага трансформацията. Промяна на цвят може да се прилага и над

елементи  –  светлинни  източници  с  цел  промяна  на  цвета  на

светлината. В този случай полето флагове трябва да има стойност 0.

Най-честото  приложение  на  тази  трансформация  е  промяна  на

текстурирането  на  даден  обект.  Тя  обаче  позволява  да  се  замени

солиден цвят с текстура или обратно.

• Промяна на прозрачност. Тази трансформация променя стойността

на полето коефициент_на_прозрачност на обект от сцената или на

член на група. Не използва флагове. Данните се състоят от един байт

– новата стойност на променяното поле.

• Добавяне на елемент. Тази трансформация позволява добавянето на

нов  елемент  от  произволен  тип  в  сцената.  Ако  се  добавя  елемент

директно в представянето на сцената, то стойността на полето  цел
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трябва да е 0. В противен случай, когато се добавя елемент в група,

цел  трябва  да  отговаря  на  локален  идентификатор  на  група  от

сцената. При всички останали случаи трансформацията е невалидна. 

    Стойността  на  полето  елемент се  използва  при  добавяне  на

елемент  директно  в  сцената  и  отговаря  на  16-те  бита  обща

информация за елемента (полетата тип и локален_идентификатор). 

    Данните  за  трансформацията  са  с  променлива  дължина  и

съответстват на данните за обект, светлинен източник или описание

на група, според дефиницията от секция 3.2.4.1 на настоящата теза.

    За добавяне на обект направо в сцената,  стойността на полето

флагове не  се  използва.  При  елементите,  които  са  част  от  група,

позицията  им  в  описанието  на  групата  има  значение.

Трансформацията използва полето флагове за да определи правилата

за добавяне на нов обект в групата. Дефинирани са две възможности

– ако стойността на флагове е 0, обектът се добавя винаги в края на

групата. Ако е зададен флаг 1, новият обект се разполага на мястото,

освободено  от  прилагането  на  последната  трансформация  за

премахване  на  елемент. Действието  важи  само  в  рамките  на

построяването  на  текущия  кадър.  Ако  в  обработвания  списък

трансформации  до  момента  не  е  приложена  трансформация  за

премахване, то този флаг не е валиден.

• Премахване  на  елемент. Тази  трансформация  се  използва  за

премахване  на  елемент  от  сцената  или  от  дадена  група.  Ако

стойността  на  полето  цел е  0,  се  премахва  елементът  с  локален

идентификатор, отговарящ на стойността на елемент. Ако стойността

на цел съвпада с локалния идентификатор на група в текущата сцена,

се  премахва  обектът  от  групата  с  индекс,  равен  на  стойността  на

елемент.  Ако  на  тези  стойности  не  отговарят  елементи,

трансформацията се игнорира. При премахване на елемент от група

са описани две поведения: Ако стойността на полето  флагове е 0,

78



след премахване на зададения елемент индексите на всички елементи

след  него  се  изместват  напред  (в  последователността  не  остава

празно място).  Ако е зададен флаг 1, след премахване на елемента

индексите  на  останалите  не се  променят.  Този флаг  се  използва  в

комбинация  с  трансформация  за  добавяне,  с  цел  оптимизация  на

реализацията. Ако освободеното празно място не се заеме от добавен

елемент в рамките на обработката на текущия кадър, то индексите на

елементите, членове на групата, след освободената позиция трябва да

се преместят напред.  След прилагане на всички трансформации не

трябва  да  остават  празни  позиции  в  описанието  на  група.  Тази

трансформация не използва полето данни – то е с размер 0.

• Скриване/показване на елемент.  Тази трансформация има различно

поведение спрямо стойността на полето флагове. 

◦ Ако  в  това  поле  е  записана  стойност  0,  прилагането  на

трансформацията  води  до  временно  скриване  на  елемент  от

сцената или от група. Адресираният, по описания за предходните

трансформации механизъм, елемент се маркира от клиента като

скрит  и  съответно  не  трябва  да  участва  в  изобразяването  на

сцената.  Такъв  елемент  може  да  е  обект,  група  или  светлинен

източник.  Ако  се  адресира  група,  всички  нейни  инстанции  в

сцената не се изобразяват. Не се използва полето данни.

◦ Ако  в  полето  флагове е  записана  стойност  1,  прилагането  на

трансформацията  има  ефект  на  отмяна  на  скриване.  Ако

адресираният от нея елемент е маркиран като скрит, посредством

предишно  използване  на  трансформацията,  това  маркиране  се

отменя – елементът става с нормален статус. В противен случай

трансформацията се игнорира. Не се използва полето данни.

При  прилагането  на  трансформациите  в  един  медиен  пакет  е

задължително да се съблюдава редът, в който те са описани.
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3.2.4.3 Цялостно описание на речник с обекти

В тази секция е описан начинът на предаване на данните за речника

от обекти, изграждащи сцената. Речниците от обекти се състоят от два типа

елементи – геометрично зададени обекти и обекти, зададени като групи от

елементи. В описаната версия на формата за геометрично задаване на обект

се използва представянето, разработено от компанията WaveFront, а именно

obj файлове [61]. Този формат е избран по няколко причини:

• отворен и безплатен;

• широко разпространен и поддържан от всички големи разработчици

на 3D системи;

• съдържа цялата необходима информация за геометрично представяне

на обекти и разполагане на текстури върху тях.

Недостатък на този формат е текстовото представяне на данните. Това

води до сравнително голям обем информация, която трябва да се съхрани

или пренесе за описанието на даден обект. За решаването на този проблем е

използван  компресиращ  алгоритъм,  чрез  който  се  постига  ефектът  тези

текстови  данни  значително  да  намалят  обема  си.  При  избора  на  този

алгоритъм са взети предвид следните критерии:

• трябва да е отворен и популярен;

• трябва да компресира добре текст, съставен от статистически малък

набор от различни символи – предимно числа;

• трябва да е бърз и да поддържа поточно декомпресиране.

При  така  наложените  изисквания  най-удачен  е  алгоритъмът

DEFLATE [76],  който е отворен и популярен – основа е на формата  zip.

Използва  статистически  компресиращ  алгоритъм,  базиран  на  код  на

Хъфман, който е алгоритмично лек и дава много добри резултати за данни с

малък  брой  различни  символи.  Подробен  анализ  на  предимствата  и

недостатъците  на  този  алгоритъм,  в  сравнение  с  други  подходи  за

компресия без загуби на информация, е направен в [77].
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При пренасяне  на  данни  за  речник,  всеки  пакет  започва  с  общата

заглавна  част,  описана  в  3.2.1.  За  тип трябва  да  се  зададе  стойност  2,

съгласно таблица 6. Полето PTS посочва времето, след което този речник е

валиден. Всички кадри от канала с анимация, които реферират обекти от

този речник, трябва да имат не по-малка стойност в полето PTS.

Структурата на речника е следната:

речник_с_обекти
{
    uint32_t        брой_обекти;
    обект_от_речник обекти[брой_обекти];
}

Данните за речника започват с информация за броя записи, които той

съдържа, следван от последователност от самите записи. Всеки един от тези

записи има следната структура:

обект_от_речник
{
    uint8_t  UUID[16];
    uint32_t версия         : 8;
    uint32_t псевдоним      : 24;
    uint8_t  ниво_на_детайл : 4;
    uint8_t  флагове        : 4;
    uint8_t  тип;
    uint16_t размер;
    uint8_t  данни[];
}

Следва подробно описание на значението на всяко от тези полета.

• UUID :  Това  е  универсален  уникален  идентификатор  на  обекта

(Universally  Unique  IDentifier).  Всеки  обект,  използван  някога  от

всички инстанции на дадения медиен сървър,  трябва да притежава

различен  такъв  идентификатор.  Това  позволява  клиентите  да

поддържат локално запазени, получени евентуално при други сесии,

речници.  Обектите  от  тези  речници  могат  да  бъдат  разпознати

посредством  този  идентификатор.  Препоръчва  се  използване  на

мрежовия  стандарт  X.667  (RFC  4122)  [78],  например  чрез

реализацията  на  Microsoft,  наречена  GUID  [79].  При  конкретна

реализация  на  система  върху  формата  може  да  се  използва  друг
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алгоритъм  за  генериране  на  уникални  идентификатори  (например

подходящо генериран хеш код на обекта).

• версия : Поле с размер един байт, което съдържа версията на обекта.

Целта  на  отчитане  на  версии  е  предоставяне  на  възможност  на

системата  да  нанася  корекции  в  обектите,  запазвайки

идентификаторите. Ако клиентът има кеширана версия на обект от

по-стара  версия,  тя  може  да  се  използва  вместо  обновената.

Препоръчително  е  тя  да  бъде  подменена  от  клиента,  когато  той

получи  информация  за  обект  със  същия  идентификатор  и  по-нова

версия. Възможно е две различни версии на един обект да бъдат с

различни стойности в  полето  тип,  например в  едната  версия  да  е

описан в  obj  формат обект,  а в следваща версия да е оптимизиран

като обект-група.

• псевдоним :  Идентификатор  с  размер  три  байта.  Трябва  да  е

уникален в рамките на текущата сесия на предаване на информация

от сървъра. Използва се за по-кратко цитиране на обектите от речника

в сцените от текущия медиен поток.  Не трябва да се съхранява от

клиента извън текущата сесия.

• ниво_на_детайли : Поле с размер 4 бита. Стойностите му означават

относителното ниво на детайлност на описвания в  записа обект.  0

показва най-ниско ниво на детайли, 15 – най-високо. Чрез това поле

се позволява в речника да има множество инстанции на един обект –

два или повече записа, носещи еднакви идентификатори и от една и

съща  версия,  но  с  различни  данни  –  ползващи  различно  ниво  на

детайлност.  Клиентът,  който  визуализира  сцената,  може  да  избере

версия  на  обекта  с  по-високо  или  по-ниско  ниво  на  детайли  в

зависимост от ресурсите, с които разполага. Стойността на това поле

е относителна.

• флагове  :  Поле с размер 4 бита, даващо възможност да се зададат

различни  параметри  към  данните  за  елемента.  Дефинираните

стойности са посочени в следващата таблица.
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Таблица 10. Флагове, влияещи на поведението на обекти в речник

Стойност Име Описание

десетична двоична

1 0001 Задължителна
замяна
(Force Replace)

Ако елемент е маркиран с този флаг, клиентът трябва
задължително  да  замени  всички  стари  версии  на
обекта, които е съхранил до момента, с новите данни.

2 0010 Уникалност
(Unique)

За  елементите,  маркирани  с  този  флаг,  съществува
само една версия. В противен случай се предполага, че
речникът  съдържа  няколко  версии  на  обекта  с  този
идентификатор (UUID).

4 0100 Запазен Този флаг е запазен за бъдещи разширения.

8 1000 Запазен Този флаг е запазен за бъдещи разширения.

• тип :  Поле  с  размер един байт.  Стойността  му показва  какъв тип

елемент  се  описва  с  този  запис.  В  таблица  11  са  посочени

стойностите  на  това  поле  с  кратко  описание.  Различните  типове

записи са подробно описани в следващата секция.

Таблица 11. Типове речникови пакети

Тип Описание

0 Съответствие на идентификатор с псевдоним

1 Обект в obj формат с използване на deflate компресия

2 Обект в obj формат без използване на компресия

3 Обект-група

4-127 Запазени за бъдещи разширения на формата

128-255 Свободни за използване от потребителите

• размер :  Поле с размер два байта,  посочващо размера на записа в

байтове.  Ако  размерът  е  по-голям  от  максималната  възможна

стойност,  която се  побира  в  два  байта  (65535 байта),  то  се  задава

стойност  0.  Истинският  размер  се  записва  в  първите  4  байта  на

данните (т.е. следващите 4 байта в потока).

• данни :  Последователност  от  байтове,  съдържаща  информация  за

съответния елемент от речника. Спрямо стойностите на полето  тип

смисълът  на  тези  данни  е  различен.  Следва  описание  на

дефинираните типове: 
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Тип 0 : Съответствие на идентификатор с псевдоним

Този запис се използва само за да зададе съответствието на глобалния

идентификатор на обекта  (UUID)  с неговия псевдоним в текущата сесия.

Данните се състоят от шест числа с плаваща точка (float),  които означават

ограничаващия паралелепипед на реферирания обект. Такъв тип записи е

удобен, когато клиентът притежава предварително пълен набор от обектите,

които  се  използват  и  единствено  има  необходимост  да  получи  това

съответствие  към  кратките  им  идентификатори.  Предаването  на

параметрите на ограждащия паралелепипед позволява да се предвиди какво

място ще заема този обект в изгражданата сцена. Възпроизвеждане може да

започне без да са налични данните за обекта, чрез заместване с най-грубото

приближение –  паралелепипед.  Това  продължава  до момента,  в  който се

получи  по-точно  представяне  на  обекта,  с  което  той  да  се  изобрази  в

сцената.

Тип 1 : Обект в obj формат с използване на deflate компресия

Това  е  основният  използван  тип  елемент  в  речника.  Данните

представляват един обект, описан във формата obj [61] като това описание е

компресирано, посредством deflate алгоритъма, например с използването на

признатата от стандарта библиотека zlib [76].

Тип 2 : Обект в obj формат без използване на компресия

Данните в този тип елементи представляват описание на обект в obj

формат, като това описание е използвано в суровата му форма. Този подход

има сериозния недостатък, че използва значително по-голям обем данни, в

сравнение  с  компресирания  вид  (тип  1).  Използването  му  е  приложимо,

когато пренасянето на речниците не се случва в реално време – например

при записване на данните във файл и възпроизвеждане на по-късен етап.

Тип 3 : Обект-група

Обектите-групи  позволяват  да  се  дефинират  сложни  модели,

съставени  от  множество  вече  дефинирани  обекти.  При  тях  данните  са
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цитирания на други обекти, вече описани в същия речник, върху които е

приложена някаква трансформация. Така лесно могат да бъдат построени

сложни  тримерни  модели,  чрез  използване  на  относително  малко

информация. Полето данни за всеки обект-група има следната структура:

обект_група
{
    uint32_t            брой_елементи;
    описание_на_елемент елемент[брой_елементи];
}

То се състои от поле с размер 32 бита, означаващо броят елементи,

които изграждат групата, следвано от последователност от толкова на брой

записи, всеки със следната структура:

описание_на_елемент
{
    uint8_t обектен_идентификатор[16];
    float   трансформация[4][4];
}

Всеки  един  такъв  елемент  реферира  един  обект  от  речника,

посредством пълния му уникален идентификатор. Този, по-голям като обем,

начин  за  рефериране  е  избран  пред  по-краткия  псевдоним  с  идеята,  че

описаните  групи  могат  да  бъдат  съхранени  от  клиента  или  доставени

предварително и използвани в сесия, различна от текущата. Изискването за

уникалност само в рамките на текущата сесия, наложено към псевдонимите,

налага използването на пълния универсален идентификатор.

Реферираният обект се включва в резултатен общ обект, представящ

групата, като върху описанието му се прилага геометрична трансформация,

зададена чрез описаната в данните матрица. 

3.2.4.4 Промяна на речник с обекти

Типовете пакети,  позволяващи модификация на речника от обекти,

трябва  да  имат  стойност  3  в  полето  тип на  общата  заглавна  част  на

медийния  пакет.  Целта  на  този  тип  пакети  е  да  се  позволи  промяна  на

речниците по време на предаване, без да се налага препредаване на цялото
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им съдържание. Особено удобно е използването на този тип пакети, когато

клиентът използва предварително съхранена версия на речника с обекти.

Данните на този тип пакет имат следната структура:

промяна_на_обектен_речник
{
    uint16_t      брой_записи;
    промяна_обект записи[брой_записи];
}

Данните  започват  с  информация  за  броя  на  пренасяните  записи,

кодирана в два байта. Следват определеният брой записи, всеки в следния

формат:

промяна_обект
{
    uint8_t UUID[16];
    uint8_t действие;
    uint8_t данни[];   
}

• Полето  UUID съдържа  идентификатора на обекта от речника, върху

който се прилага промяната.

• Стойността на полето  действие  определя как даденият запис влияе

на  речника.  Всяко  действие  използва  различно  представяне  на

данните. Дефинираните стойности на това поле са описани в таблица

12. Следва детайлно описание на значението на всеки вид промяна.

Таблица 12. Типове промени в речник от обекти

Стойност Описание

0 Запазена за бъдещи разширения

1 Добавяне на нов елемент

2 Временно изключване на елемента от речника

3 Възстановяване на изключен елемент

4-127 Запазени за бъдещи разширения

128-255 Свободни за използване от потребителя
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1 : Добавяне на елемент

Тази модификация служи за разширяване на речника. Данните са във

формат на структурата  обект_от_речник,  съгласно секция 3.2.4.3,  но без

полето  UUID – тази  информация вече е  посочена. Предполага  се  в  тези

данни да е зададен флагът задължителна замяна. Независимо от неговата

стойност се изисква клиентът да добави описания обект в запазения речник.

В случай, че обект с такъв идентификатор и версия вече съществува, той

трябва да бъде подменен.

2 : Временно изключване на елемент от речника

Чрез тази  модификация може  временно да  се  изключи от  речника

дадена версия на обект, без той да бъде премахван. Данните, използвани от

модификацията са в следния вид:

изключване на обект
{
    uint8_t версия;
    uint8_t флагове : 4;
    uint8_t ниво_на_детайлност : 4;
}

Тук версия и ниво_на_детайлност посочват коя инстанция на обект

с този идентификатор трябва да бъде изключена. 

Полето  флагове  може  да  е  побитово  съчетание  на  стойностите,

описани и обяснени в таблица 13.

Таблица 13. Флагове към модификация за временно изключване на обект

Двоична
стойност

Описание

0001 Действието се отнася за посочената и всички 
следващи версии

0010 Действието  се  отнася  за  посоченото  и  по-
високите нива на детайлност

0100 Действието  се  отнася  за  посоченото  и  по-
ниските нива на детайлност

1000 Запазена за бъдещи разширения

Флаг,  задаващ  действие  за  посочена  и  предходни  версии  не  е

необходим,  защото  клиентът  е  длъжен  да  използва  най-новата  версия,  с
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която  разполага.  По-старите  версии  по  подразбиране  се  заменят  от

действаща по-нова версия. Ако клиентът има съхранена различна версия на

обект  с  този  идентификатор или версия  с  различно  ниво на  детайлност,

която  не  попада  под  действието  на  тази  модификация,  той  трябва  да

използва  нея  при визуализация на сцената.  Ако всички версии,  които са

налични, са засегнати от тази модификация, обектът трябва да се счита за

непознат  при  използване  в  сцена.  Целта  на  тази  команда  е  временно

клиентът да се насочи към конкретна версия на даден обект, основно с цел

фокусиране  върху  повече  детайли  или  минимизиране  на  детайлите,

например  за  да  се  осигури  ресурс  за  очаквани  сложни  обекти  или

трансформации. Върху обект с даден идентификатор може да се прилага

само една такава модификация.

3 : Възстановяване на изключен елемент

Тази модификация отменя действието на модификацията, описана в

предната секция, върху цитирания с UUID обект. Не използва данни.

Абсолютно  премахване  на  обект  не  е  разгледано,  тъй  като  няма

смисъл  от  подобна  операция.  Ако  се  изисква  даден  обект  да  не  бъде

използван изобщо, то модификации трябва да бъдат направени в сцените,

където той участва. 

3.2.4.5 Цялостно описание на речник с текстури

В тази секция е описан начинът на предаване на данните за речника

от текстури, с които обектите могат да бъдат „облечени“. Това се прави в

случаите, когато оцветяване със солиден цвят не е достатъчно. Речниците от

текстури се състоят от изображения, описани в някакъв графичен формат.

Този формат може да бъде подбран така, че да е удобен за използване при

визуализация на построените сцени от страна на клиентите.

При пренасяне  на  речника,  всеки пакет  започва  с  общата  заглавна

част,  описана  в  3.2.1.  За  тип трябва  да  се  зададе  стойност  6,  съгласно

таблица 6. Полето PTS посочва времето, след което този речник е валиден.
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Всички  кадри  от  канала  с  анимация,  които  реферират  текстура  от  този

речник, трябва да имат не по-малка стойност на полето PTS.

Структурата на речника е следната:

речник_с_текстури
{
    uint32_t           брой_текстури;
    текстурно_описание текстури[брой_текстури];
}

Данните за речника започват с информация за броя записи, които той

съдържа, следван от последователност от самите записи. Всеки един от тях

има следната структура:

текстурно_описание
{
    uint8_t  UUID[16];
    uint32_t тип : 8;
    uint32_t псевдоним : 24;
    uint32_t размер;
    uint8_t  данни[];
}

Смисълът на полето  UUID е еднакъв с този на съответното поле от

описанието на елементите, изграждащи речника от обекти.  То е подробно

описано в секция 3.2.4.3. 

Стойностите, които може да приема полето тип са дадени в следната

таблица:

Таблица 14. Типове записи в речник с текстури

Тип Описание

0 Дефиниране на съответствие

1 Стек от текстури

2 Текстура в .png формат

3 Текстура в .tiff формат

4 Текстура в .jpg формат

5 Текстура в .gif формат

6 Текстура в .bmp формат

7-127 Запазени за бъдещи разширения на формата

128-255 Свободни за използване от потребителите
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Полето  псевдоним означава  идентификатор  с  размер  три  байта,

уникален  в  рамките  на  текущата  сесия  на  предаване  на  информация.

Използва  се  за  по-кратко  цитиране  на  текстурите  в  сцените  от  текущия

медиен поток. Не трябва да се съхранява от клиента извън текущата сесия.

Полето  размер посочва  размера  на  данните  в  байтове.  За  него  е

заделено пространство от четири байта. За разлика от обектите, растерните

изображения е по-вероятно да имат размер по-голям от 64KB,  затова при

текстурите е избрано различно представяне.

За различните типове записи, смисълът на данните е както следва:

• Тип  0  се  използва  за  задаване  на  съответствие  между

глобалния  идентификатор,  записан  в  UUID  и  псевдоним.

Данни не се предават и стойността на полето размер трябва да

е 0.  Такъв запис е полезен в случай,  че  клиентът притежава

предварително  текстурите,  които  ще  се  използват,  заедно  с

техните глобални идентификатори.

• Ако стойността на полето  тип  е 1,  описваната  текстура не е

отделно  растерно  изображение,  а  комбинация  от  множество

такива. Всяко изображение, част от това множество, трябва да

е дефинирана в речника текстура. Данните за запис от този тип

са  съставени  от  списък  блокове,  всеки  с  размер  16  байта,

означаващи  идентификатор  на  някоя  текстура  от  речника.

Броят на тези блокове се определя от стойността на  размер,

разделена на 16.  При прилагане на такъв тип текстура върху

обект, последователно се наслагват всички описани текстури,

започвайки  от  първата  в  списъка.  Така  чрез  текстури,

притежаващи  прозрачност,  могат  да  се  постигат  сложни

оцветявания.

• Типовете  от  2  до  6  отговарят  на  стандартни  формати  за

изображения,  дефинирани съответно в  [80],  [81],  [82],  [83]  и

[84].  Настоящото  описание  не  разглежда  детайли  от
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представянето  на  изображения  чрез  тези  широко

разпространени  формати.  Необходимата  описателна

информация,  за  пренасяното  изображение,  може  да  бъде

извлечена  от  данните,  съгласно  дефинициите  на  съответния

формат.  Всяко едно от изброените представяния на растерни

изображения има различни възможности: използвано цветово

пространство, брой цветови канали, поддръжка на информация

за прозрачност, ниво на компресия и други. При реализация на

мултимедийна система, потребителите са свободни да изберат

този формат,  който отговаря най-точно на потребностите им,

както  и  да  разширят  дефиницията  на  типовете  при

необходимост.  В полето  данни се съдържа представянето на

текстурата, съгласно съответния формат.

3.2.4.6 Промяна на речник с текстури

Типовете  пакети,  позволяващи  модификация  на  речника  от

текстури, трябва да имат стойност 7 в полето тип на общата заглавна

част на медийния пакет, съгласно таблица 6. Данните от този тип пакет

имат следната структура:

промяна_на_текстурен_речник
{
    uint16_t         брой_записи;
    промяна_текстура записи[брой_записи];
}

Данните започват с информация за броя на пренасяните записи,

кодирана  в  два  байта.  Следват  определеният  брой  записи,  всеки  в

следния формат:

промяна_текстура
{
    uint8_t UUID[16];
    uint8_t действие;
    uint8_t данни[];   
}
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• Полето UUID съдържа идентификатора на текстурата, върху която се

прилага промяната.

• Стойността на полето  действие  определя как даденият запис влияе

на речника. Всяко различно действие използва различно представяне

на  данните.  Дефинираните  стойности  на  това  поле  са  описани  в

таблица  15.  В  настоящата  версия  е  описана  една  операция  по

промяна. Следва описание на значението на тази промяна.

Таблица 15. Типове промени в речник от текстури

Стойност Описание

0 Запазена за бъдещо разширение

1 Добавяне на нов елемент

2-127 Запазени за бъдещи разширения

128-255 Свободни за използване от потребителя

Промяната добавяне на елемент служи за добавяне на нова текстура в

речника.  Съдържанието  на  данни е  съгласно  формата  на  структурата

текстурно_описание,  описана в секция 3.2.4.5,  но без полето  UUID,  тъй

като  тази  информация  вече  е  зададена.  В  случай,  че  текстура  с  такава

стойност на идентификатора вече присъства в речника, тя трябва да бъде

подменена.

За разлика от промяната на речника с обекти, при текстурите няма

смисъл от временна забрана на определена текстура, както и от абсолютно

премахване  на  текстура  от  речника.  Ако  в  дадена  конкретна  програмна

реализация потребителят има потребност от подобна функционалност, той

може да използва оставените за разширение стойности.

3.2.5. Описание на поток с данни за звук

Този  поток  служи  за  пренасяне  на  аудио  медия,  успоредно  с

анимацията. Всички пакети от този тип медия започват с описаната в секция

3.2.1 обща заглавна част. Значението на различните стойности, използвани в

полето тип, е описано в следната таблица:
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Таблица 16. Типове пакети, пренасящи звук

Стойност Вид пренасяна аудио информация - компресия

0 RAW / PCM

1 MPEG 1

2 MPEG 4

3 FLAC

4 AAC

5 AC3

6 OGG / Vorbis

7 – 127 Стойности, запазени за бъдещи разширения на формата

128 - 255 Стойности, оставени за използване от потребителите

Всички  дефинирани  в  таблица  16  типове,  с  изключение  на  тип  0

(RAW/PCM), реферират формати, които са самоописващи се. Това означава,

че  данните,  пренасяни  според  самите  формати,  са  достатъчни  аудио

декодерът да обработи информацията и да възпроизведе коректно записания

звук. Спецификацията на тези формати е публична и може да бъде намерена

съответно за  MPEG-1  в  [85];  за  MPEG-4  в  [86];  за  FLAC  в  [87];  за AAC

разширението на MPEG-4:10 отново в  [86];  за  AC3 в  [88]  и за  OGG/Vorbis

формата в  [89]  и  [90].  Всеки един от тези формати може да пренася един

(моно) или два (стерео) канала информация. Някои (AAC, AC3, OGG) могат

да пренасят и повече, например 5.1 или 7.1. Запазването на такъв широк

набор поддържани аудио дефиниции дава възможност на потребителите на

описвания преносен формат да подберат тази, която максимално отговаря на

техните потребности, без да се налага разширение на спецификацията.

По-специален интерес представлява използването на PCM формата за

представяне на аудио данни, тъй като този формат описва само схеми за

цифрово  кодиране  на  звук,  но  не  дефинира  компресия  и  описателна

информация.  В  случаите  на  пренасяне  в  поток,  неговото  приложение  е

силно ограничено,  поради големия обем некомпресирани данни. Въпреки

това, в настоящата спецификация е описан начин за неговото записване. 
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За всяка от дефинираните стойности на тип, различна от 0, данните

на  медийния  пакет  съдържат  един  или  повече  аудио  пакета,  според

дефинициите на съответните формати.

Ако стойността на тип е 0, то данни има следната структура:

pcm_пакет
{
    uint8_t  брой_канали;
    int8_t   брой_битове_за_запис;
    uint16_t записи_в_секунда;
    uint32_t общ_брой_записи;
    uint8_t  pcm_записи[];
}

Значението на всяко от тези полета е съответно:

• брой_канали :  поле  с  размер  един  байт,  описващо  броя  на

пренасяните  канали (1  –  моно,  2  – стерео и т.н.)  Ако каналите са

повече от един, PCM записите за всички канали са смесени в общия

поток, редувайки се винаги в един и същ ред. При стерео звук първи

е левият канал. При звук с повече канали, подредбата на записите при

смесването се определя от потребителя.

• брой_битове_за_запис :  Поле  с  размер  8  бита,  представящо  цяло

число  със  знак.  При  PCM  кодирането  може да  се  използват  както

числа със знак, така и числа без знак за описание на звука [91]. Това е

причината при описанието на размера на един запис да бъде избрана

по-сложна схема.  За  определяне на  размера на  полето се  използва

абсолютната стойност на  брой_битове_за_запис.  Ако стойността е

положителна, записите са описани като число без знак със съответния

брой битове. Ако стойността е отрицателна, записите са цели числа

със  знак.  В  този  случай  размера  в  брой  битове  представлява

стойността,  взета  по  абсолютна  стойност.  Поради  кодирането  на

аудио информацията в цели байтове, стойността на това поле трябва

да е кратна на 8. За да се позволи пренасяне на звук, кодиран в числа

с  плаваща  точка,  е  позволена  специална  стойност  30.  Тя  означава
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записи с размер 32 бита от тип число с плаваща точка (float). Подобно

описание  на  данните  е  използвано  в  контейнерния  формат

RIFF/WAVE  [92],  разработен  за  съхранение  и  пренасяне  на  звук,

описан чрез некомпресирани PCM записи.

• записи_в_секунда :  Поле  от  тип  цяло  число  с  размер  16  бита.

Посочва честотата на кодиране на звука – брой записи в секунда за

канал. Съгласно ограничението на този тип, максималната честота е

65,5KHz. Очаквани стандартни стойности са 8000, 32000, 44100 или

48000, но ако потребителят използва друга скорост за семплиране на

звука, тя трябва да се посочи в това поле.

• общ_брой_записи : Поле с размер 32 бита, означаващо общия брой

на  всички  записи  за  всички  канали,  които  се  съдържат  в  пакета.

Стойността  трябва  да  се  дели  точно  на  брой  канали.  Така

продължителността на звука в текущия пакет може да се изчисли,

чрез последователно разделяне на стойността на това поле на броя

канали и броя записи в секунда.

• pcm_записи :  блок  данни,  съдържаш  общ_брой_записи елемента,

всеки с тип съобразно стойността на брой_битове_за_запис.

3.2.6. Описание на поток с данни за текст

Този поток служи за пренасяне на текст, успоредно с анимацията или

звука.  Целта  е  да  се  позволи  добавяне  на  субтитри  или  друго  текстово

описание,  съпровождащо  възпроизвеждането  на  анимацията.  При

използването  на  описвания  формат  в  обучението,  този  канал  може  да

пренася  както  записки  (лекционен  материал),  съпровождащи

визуализацията, така и въпроси за самопроверка на студентите.

Всички пакети от този тип медия започват с описаната в секция 3.2.1

обща  заглавна  част.  Значението  на  различните  стойности,  използвани  в

полето тип, е описано в следната таблица:
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Таблица 17. Типове пакети, пренасящи текст

Стойност Вид пренасяна текстова информация

0 Общ текст от системата

1 Общ текст към медията

2 Общ текст към медията, компресиран с DEFLATE

3 Общи субтитри – формат SubRip

4 Скрити субтитри – формат EIA-608

5 – 127 Стойности, запазени за бъдещи разширения на формата

128 - 255 Стойности, оставени за използване от потребителите

Следва  описание  на  представянето  на  данните  спрямо  различните

стойности на това поле:

0 : Общ текст от системата

В този случай данните представляват текст, описание на който не се

пренася  в  потока.  Текстът  не  е  прецизно  обвързан  с  конкретна

продължителност  на  показване,  но  моментът  на  възникване  се  определя

посредством стойността  на  PTS  полето.  Такъв  тип данни се  използва  за

пренасяне на системни и информационни съобщения от сървъра. Например

съобщения за грешки или журнални (logging) данни. Предполага се обемът

на  тази  информация да  не  е  голям и  с  цел  по-лесното му  проследяване

текстът се пренася в чист вид (не се използва компресия). 

1 : Общ текст към медията

За този тип пакети, данните представляват текст, описание на който

не се пренася в потока, а се предполага клиентът да го разпознава. Текстът

не  е  прецизно  обвързан  с  конкретна  продължителност  на  показване,  но

моментът  на  възникване  се  определя  посредством  стойността  на  полето

PTS.  Такъв  тип  данни  се  използва  за  пренасяне  на  кратки  съобщения,

възникващи от страна на приложението, генериращо медията. Такива са чат

съобщенията, общите пояснения или коментари.
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2 : Общ текст към медията, компресиран с deflate

За  този  тип  пакети,  данните  представляват  компресиран  текст,

описание на който не се пренася в потока, а се предполага клиентът да го

разпознава. Текстът не е прецизно обвързан с конкретна продължителност

на  показване,  но  моментът  на  възникване  се  определя,  посредством

стойността  на  PTS  полето.  Този  тип  данни  се  използва  за  пренасяне  на

обемни съобщения,  възникващи от  страна  на  приложението,  генериращо

медията. Например описателна информация, текст на учебни материали и

други.

3 : Общи субтитри - формат SubRip

За  този  тип  пакети,  данните  представляват  текст  за  субтитри  към

анимацията, описан във формата SubRip [93]. Този формат е избран заради

подхода, чрез който се задават моментите на показване и скриване на текста

по  време  на  възпроизвеждане.  Те  може  да  са  описани  по  два  начина.

Единият  е  чрез  относително  време,  в  милисекунди,  спрямо  началото  на

потока, което за описвания формат отговаря на използваното в полето PTS

кодиране.  Другият  е  чрез  цитиране  на  номер  на  кадър,  което  улеснява

управлението в случай на неравномерна честота на промяна на кадрите или

при  индивидуално  предаване.  Друго  преимущество  на  този  формат  е

възможността  при  представяне  на  текста  да  се  опише  елементарно

форматиране. Данните в пакета представляват един или повече реда текст,

съгласно този формат, разположени непосредствено след заглавната част на

пакета.

4 : Скрити субтитри - формат EIA-608

За този тип пакети, данните представляват текст за скрити субтитри

към анимацията, описан във формата EIA-608 [94]. Този тип представяне на

субтитри  позволява  изключително  компактно  предаване  на  символи  към

всеки кадър, които чрез натрупване изграждат текст. Една част от символите
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са видими и се изписват последователно един след друг като ред текст на

екрана. Друга част са управляващи и влияят на форматирането на текста –

преминаване  на  нов  ред  или  изчистване  на  натрупания  на  екрана  текст.

Използването  на  такъв  тип  субтитри  е  полезно  при  интегриране  със

софтуерни  или  хардуерни  системи  за  обработка  и  разпространение  на

телевизионен сигнал. За генерирана векторна анимация би имал ограничено

приложение. Въпреки това е отделена секция за него, поради широкото му

стандартно приложение в сферата на медийната телекомуникация. В САЩ

предаването  на  такъв  тип  данни,  към  публичните  медийни  потоци,  е

регламентирано със закон, защитаващ правата на хората с увреден слух.

Данните представляват множество  EIA 608  пакети, всеки с размер  2

байта. Броят им се определя спрямо размера на данните, а семантиката им –

спрямо стандарта [94].

3.2.7. Описание на поток с речници по поръчка

Този поток служи за пренасяне единствено на речници на обекти или

текстури. При нормален режим на предаване, медийни пакети от този тип

не  присъстват  в  мултиплексирания  поток.  Когато  генераторът  на  медия

започне ново предаване,  такива пакети могат да се изпратят,  за да могат

клиентите  веднага  да  получат  необходимите  им  речници.  При

индивидуално предаване, клиентът може да поиска изпращане на един или

всички речници от сървъра с цел да ги съхрани за по-късна употреба или

максимално  бързо  започване  на  възпроизвеждането.  Подобна  опция  е

възможна и при общо поточно предаване, ако сървърът поддържа канал за

обратна  комуникация  от  клиентите,  например  при  система  от  тип

„виртуална класна стая“. 

Всички пакети от този тип медия започват с описаната в секция 3.2.1

обща  заглавна  част.  Значението  на  различните  стойности,  използвани  в

полето тип, е описано в следната таблица:
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Таблица 18. Типове пакети, пренасящи речник по поръчка

Стойност Вид пренасяна аудио информация - компресия

0 Речник на обектите

1 Речник на текстурите

2 – 127 Стойности, запазени за бъдещи разширения на формата

128 - 255 Стойности, оставени за използване от потребителите

При стойност за  тип 0, данните са според цялостното описание на

речник с обекти, изложено в секция 3.2.4.3. При стойност за тип 1, данните

следват дефиницията за цялостно описание на речник с текстури, изложена

в секция 3.2.4.5.

3.2.8. Описание на поток с дефинирани от потребителя данни

Този поток служи за пренасяне на всякаква информация, специфична

за  конкретна  реализация  на  медиен  генератор.  Съответно  детайлна

спецификация  не  е  изложена.  Наложено  е  единствено  изискване  всеки

медиен пакет да започва с описаната в секция 3.2.1 заглавна част.

Чрез използване на този поток, системите-потребители на формата,

могат да реализират предаване на всякакви специфични за целта им данни,

например  инструкции  за  поведение  на  клиента;  изпитни  въпроси  или

лекционни материали; описателна информация в специално структуриран

вид за реализиране на добавена реалност и много други.

3.3 Заключение

В тази глава е подробно изложена детайлна дефиниция на формат за

описване на поток, пренасящ различни медии. Дефинирани са структури,

които описват тези медии. Специално внимание е отделено на описанието

на  векторни  сцени  и  трансформации  върху  тях,  чрез  които  се  постига

поточна анимация. Основни приноси на автора, изложени в тази глава са:

дефиниране  на  формат  за  описание  на  векторни  сцени,  подлежащи  на

поточен пренос; дефиниране на транспортен формат, позволяващ ефективен

пренос на анимация; построена е схема за мултиплексиране и съвместно

предаване на различни типове медии, включително векторна анимация.
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Глава 4. Алгоритми за работа с данните

За осъществяване на правилна комуникация между сървър, предаващ

поточни данни в описания формат и клиент,  който иска да възпроизведе

тези  данни,  е  необходимо  да  бъдат  зададени  правила  за  поведение  на

клиента и сървъра  при интерпретация на данните.  В спецификацията на

формата е заложена голямата гъвкавост. Тя изисква както клиентът, така и

сървърът да спазват серия правила и да следват определени алгоритмични

схеми  при  предаването  и  обработката  на  данните  за  правилното

осъществяване на желания пренос на векторна анимация. Тези правила са в

сила  както  за  описаните  в  настоящия  труд  медии,  така  и  за  всички

допълнителни  разширения  на  описания  формат,  направени  от

потребителите.  Настоящата  глава  има  за  цел  да  опише  правилата  за

организация на данните, работата на различните модули на системата, както

и начина на комуникация между тях.

Както  беше  посочено  в  глава  трета  от  изложението,  пренасяната

информация е разделена на два логически слоя – транспортен и медиен.

Първият  има  задача  да  осъществи  еднотипно  пренасяне  на  различните

медии  в  общ  комуникационен  канал.  Вторият  трябва  да  осъществи

описанието на различни по вид или съдържание медии.

Клиентите  извличат  данни  за  медията  от  общ  или  индивидуален

преносен канал като могат да осъществяват обратна  връзка  със сървъра,

посредством персонален канал, когато това е необходимо и се поддържа от

системата.  Както  медийните  генератори,  от  страна  на  сървъра,  така  и

медийните консуматори, от страната на клиента, могат да разменят помежду

си,  в  рамките  на  съответния  слой,  съобщения  с  цел  правилната  им

съвместна работа. Принципна схема на системата е показана на фигура 11.
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Фигура 11. Схема на системата – слоеве, комуникация, преносен канал

4.1. Общи правила на поведение на модулите

Всяка една система, реализираща описания формат и претендираща

за съвместимост с него, е длъжна да спазва някои ограничения. Такива са

отбелязани  чрез  термина  задължително в  описанието.  Там,  където  е

употребен терминът препоръчително, реализацията може да не се съобрази

със спецификацията, ако съответната секция не е приложима или е трудна

за прилагане в дадения контекст. Въпреки това, ако системата иска да бъде

максимално  съвместима  с  други  подобни  разработки,  би  трябвало  да  се

съобрази с обявените като препоръчителни точки от спецификацията.

Една  от  основните  цели,  залегнали  при  разработката  на  описания

формат  за  пренос  на  мултимедийна  информация,  е  възможността  за
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допълнително  разширяване.  Това  може  да  породи  ситуация,  при  която

клиент не разпознава всички данни, предадени от сървъра, чиито поток се

опитва да възпроизведе.  Важно е  при обработка на данните – както при

генерирането им и изпращането в преносна среда, така и при получаването

и възпроизвеждането им, модулите да се стремят да обработват максимално

количество информация, като реагират на непознатите данни максимално

защитено. Това означава, че системата не трябва да прекъсва правилното

възпроизвеждане на данни, които разпознава, при получаване на непознати

или повредени данни. Ако модул от системата бъде захранен с данни, които

на са му познати и не може да обработи, то той трябва да ги игнорира, като

е препоръчително да съобщи за това по някакъв начин, например със запис

в журнален файл или ненатрапчиво потребителско съобщение. 

При  обработка  на  данни,  чиито  смисъл  е  ясен  за  модула,  но

съдържанието им е  повредено при пренос или обработка от друг модул,

системата  трябва  максимално  да  запази  работоспособно  състояние,  като

игнорира  минимално  количество  данни,  заедно  с  повредените.  Подобно

събитие  задължително  трябва  да  бъде  отразено  в  системните  журнални

записи с цел администраторът на системата да потърси проблема и да го

отстрани.

Ако някой от модулите получи за обработка данни, които са с познато

значение и коректно предадени, но съдържанието им е невалидно според

спецификацията, то модулът може да игнорира грешните данни: да се опита

да ги възстанови по смисъл или да ги интерпретира по друг, предвиден от

разработчика начин. При това положение, съответният модул трябва да се

стреми да запази цялата система в работещо състояние. Подобно събитие

задължително трябва да бъде отразено в  системните журнални записи.

При  дефиниране  на  всякакви  разширения  и  промени  по  формата,

потребителите, които реализират тези разширения, трябва да отразяват това

в  секцията  с  версия  на  формата.  Всички  добавени  функционалности

задължително запазват съвместимост със спецификацията, върху която са
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направени и трябва  да се  отразят като промяна в  младшата стойност на

версията. Промени, които не нарушават съвместимостта с дефиницията на

версията на формата, върху която са нанесени, също трябва да се отразят с

промяна на младшата версия. Ако се налага внасянето на промяна, която

нарушава  съвместимостта  с  предните  му  версии,  то  задължително  тя  се

маркира с промяна на стойността на старшата версия.

При  стартиране  на  клиент,  той  трябва  да  провери  версията  на

формата,  използвана от предаващия сървър. Ако стойността предавана за

старшата версия е по-висока от тази, която той разпознава, клиентът може

да откаже да възпроизведе съдържанието като подробна информация за това

се  предостави  на  потребителя.  Ако  предаваният  формат  има  по-висока

младша  версия,  е  препоръчително  клиентът  да  опита  възпроизвеждане,

съгласно по-горе изложените забележки за съдържанието на данните.
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4.2. Изграждане, пренасяне и обработване на мултиплексния 
транспортен поток

Всички  данни,  изграждащи  мултимедийното  съдържание,  след

генериране се разделят на еднакви по размер и структура пакети, които след

смесване се разпространяват в преносната среда. Тази дейност се нарича

мултиплексиране  и  се  осъществява  от  специален  модул  на  системата  –

мултиплексор.

От  страна  на  клиента,  тези  пакети  се  събират  и  от  тях  отново  се

сглобяват  съответните  медийни  пакети.  Този  процес  се  нарича

демултиплексиране, а съответният модул – демултиплексор. 

4.2.1. Работа на мултиплексора

Всеки  отделен  поток  от  мултимедийното  съдържание  се  подава

отделно  на  мултиплексора  от  регистриран  генератор.  Регистрацията  е

необходима, за да е известно дали даден поток пренася мултимедийна или

служебна информация. При нея генераторът също предоставя функции за

обратна  връзка,  чрез  които  мултиплексорът  може  да  го  уведоми  за

настъпване на определени събития: ако се променят условията на преноса –

каналът стане по-натоварен от определен праг или напротив – по-свободен

от определен праг. Също, ако настъпи събитие, свързано с клиент.

При  стартиране  на  мултиплексора  той трябва  да  започне  работа  в

индивидуален или общ режим за предаване на данните. Трябва също да се

подадат  параметри,  задаващи  минимален  и  максимален  препоръчителен

праг на натоварване на преносния канал.

При  работа  в  индивидуален  режим,  мултиплексорът  осъществява

връзка с всеки клиент, чрез отделен канал (например мрежов сокет).  Той

трябва  да  известява  генераторите  за  всеки  свързал  се  клиент  и  за  него

трябва  да  се  поддържат отделни медийни канали.  Така  за  всеки свързан

клиент съществува отделна, независима медийна система.
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При работа в режим на  общо разпространение на медията в един

преносен канал (например  multicast или  broadcast  сокети) мултиплексорът

не следи кои и колко клиента са свързани и не предоставя обратна връзка за

това към медийните генератори.  При такава конфигурация е добре да се

стартира  допълнителна  независима  сесия,  в  режим  индивидуално

разпространение,  чиято цел е  да  получава  команди и обратна  връзка  от

клиентите, както и да доставя данни по поръчка – например речници.

Мултиплексорът  предава  данните  в  преносния  канал  и  има

възможност да следи натоварването му в смисъл пренос на обем данни за

единица  време,  средна  скорост  на  трансфер  и  запълване  на  буферите.

Смисълът  на  минималния  и  максималния  препоръчителен  праг  на

натоварване  на  преносната  среда  е  предоставяне  на  възможност  на

мултиплексора  да  информира  регистрираните  медийни  генератори  за

ситуации, в които каналът е предимно свободен или напротив – прекалено

запълнен.  По  този  начин  те  могат  адаптивно  да  променят  обема  данни,

които  предават,  с  цел  постигане  на  оптимално  качество  на  предаваната

медия и минимално време на забавяне на възпроизвеждането от страна на

клиента, съгласно параметрите на преносната среда.

При регистриране на медиен генератор трябва да се подаде следната

информация:

• тип на медията – какъв тип данни ще се пренасят в съответния

канал.  Стойност  спрямо  таблица  3 от  секцията  3.1.  Това  е

задължителен параметър;

• номер  на  канала  –  уникален  номер  за  съответния  тип  медия,

съгласно  описанието  от  секция  3.1  Това  е  задължителен

параметър;

• максимално допустимо време на забавяне – максималното време,

измерено  в  милисекунди,  което  може  да  престои  пакет  от

съответния поток в буферите на мултиплексора. След изтичане на

посоченото време, ако пакетът не е изпратен, може да се игнорира.
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Стойност  0  означава,  че  не  е  посочено  максимално  време  (т.е.

пакетът никога не загубва валидност). Такъв параметър е важен,

когато  дадено  съдържание  (например  команда)  може  да  обърка

клиента, ако бъде изпратено след даден момент. Използването му

за  медия  от  тип  анимация  или  звук  би  могло  да  доведе  до

прекъсване  на  възпроизвеждането  в  ситуация  на  високо

натоварване  на  канала.  Параметърът  не  е  задължителен  и  се

подразбира стойност 0.

• приоритет – относително приоритетно тегло на медията. Колкото

по-голямо число е, толкова по-приоритетна е медията. Целта е да

позволи гъвкавост на алгоритъма за смесването на пакетите. Не е

задължителен параметър; 

• функции за обратна връзка. Към настоящия етап на разработка са

предвидени четири вида обратна връзка:

– известие за ниско натоварване на канала. В отговор на

това  известие,  медийният  генератор  може  да  повиши

качеството на предаваната медия.

– известие за високо натоварване на канала. В отговор на

това  известие,  медийният  генератор  трябва  да  намали

качеството  на  предаваната  медия  с  цел  оптимизиране  на

преноса.

– известие за  свързване на нов клиент.  Това известие се

подава само в режим на индивидуално предаване. В отговор,

медийният  генератор  трябва  да  стартира  нова  сесия  за

съответния клиент.

– известие за команда от клиента. Това известие се подава

в  режим  на  индивидуално  предаване,  както  и  в  хибриден

режим  –  общо  предаване,  с  възможност  за  свързване  на

клиентите за подаване на команди.
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За всеки от тези видове обратна връзка, параметрите на известията не

са  зададени  в  настоящата  работа  и  са  обект  на  специфициране  за

конкретната реализация.

Мултиплексорът задължително трябва да откаже регистриране на два

канала с еднакъв тип и номер.

Работата на мултиплексора е показана схематично на фигура 12 и се

състои от два основни процеса:

1. Приемане на медиен пакет и оформянето му в набор транспортни
пакети.

2. Сканиране на буферите за всеки регистриран медиен генератор и
избор на транспортен пакет, който да бъде изпратен в преносния
канал.

За първия процес  съществува  отделна,  независима нишка за  всеки

регистриран медиен генератор, както и буфер с пакети, готови за изпращане

в  преносния канал.  Когато медиен генератор подаде  съответно построен

медиен пакет, мултиплексорът го разделя на последователност от по-малки,

транспортни  пакети  и  ги  буферира.  Всеки  такъв  пакет  има  структурата,

описана  в  секция  3.1.  При  разделянето  стойността  на  полето  номер е
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поредният номер на пакета в създадения транспортен поток от съответната

нишка, взет по модул 16; стойностите на полетата канал и тип са подадени

при регистриране на медийния генератор и са еднакви за всички пакети;

полето префикс винаги има една и съща стойност (за всички транспортни

пакети). 

Стойността за полето  CRC  се изчислява по описаната в 3.1 схема.

При индивидуално предаване в мрежова среда за пренос се препоръчва да

се използва TCP или UDP като транспортен протокол. В този случай самият

транспортен протокол осигурява контрол на коректността на данните. При

общо предаване може да се използва  UDP транспортен протокол или дори

суров IP поток данни [95].

Чрез полето флагове се задават специални параметри, а именно:

– начало  на  пакет  :  когато  системата  започва  да  обработва  нов

медиен  пакет,  началото  на  този  пакет  задължително  съвпада  с

начало на транспортен пакет.  Такъв пакет се маркира чрез този

флаг. Маркерът е важен за клиентите при общо поточно предаване

на данните за да разберат къде е началото на всеки медиен пакет.

– важен пакет :  пакетите,  маркирани  с  този  флаг,  се  избират  за

пренасяне с предимство. Такива задължително са всички пакети,

съдържащи начало  на  пакет,  както  и  пакети  от  поток  от  тип 1

(команди). Възможно е генераторът на медия изрично да отбележи

даден  медиен  пакет  за  приоритетен  при  подаването  му  на

мултиплексора.  Тогава  всички  транспортни  пакети,  пренасящи

данните от този медиен пакет, са маркирани като важни.

За всеки транспортен пакет трябва да е известен моментът, в който е

създаден, за да може да се отчете съответното време, което е престоял в

буферите на мултиплексора преди предаване в канала. Това е необходимо,

за  да  се  вземе  предвид  параметърът  максимално  допустимо  време  на

забавяне за съответната медия.
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Вторият процес е един за комуникационния канал на мултиплексора.

Неговата задача е да взима генерираните транспортни пакети, съблюдавайки

приоритета и времето им на престой, и да ги предава в преносната среда.

Алгоритъм за подбор на пакет, използван в емпиричните тестове:

1. За всеки медиен канал се взима най-старият транспортен пакет.

Ако  каналите  имат  буфери  от  тип  FIFO  опашка,  то  това  е

пакетът от началото на опашката.  Така се формира набор от

пакети, с точно един представител от всеки медиен поток.

2. Ако  някои  от  пакетите  в  този  набор  са  престояли  в  буфера

повече  от  зададеното  максимално  време  на  престой,  те  се

игнорират.

3. От останалите пакети се избира един,  посредством следните

критерии  за  сравнение,  отчетени в  реда  на  изброяването  им

тук:

◦ маркиран с флаг важен;

◦ приоритет на медийния канал;

◦ време на престой в буфера;

◦ стойност на полето тип (по-малкият тип е по-приоритетен);

◦ стойност на полето канал (по-малкият номер на канал е по-
приоритетен).

Предвид уникалността на комбинацията на последните две полета,

изборът е еднозначен в дадения момент.

4. Избраният пакет се изпраща в преносната среда.

5. Ако избраният пакет е бил маркиран като важен, то наборът се

попълва със следващия пакет от съответния медиен канал. Тази

стъпка  се  повтаря  не  повече  от  определен  с  параметър  на

системата брой пъти последователно.

6. Избира  се  следващ  пакет  от  набора  по  описаните  правила,

(стъпки 3, 4 и 5), докато има пакети в набора.

7.  Преход към стъпка 1.
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Този алгоритъм еднозначно описва  избора  на пакет,  който да бъде

изпратен в преносната среда. Точка 5 от него гарантира преимущество на

важните пакети, които основно са специални команди или начало на медиен

пакет. Добавеното условие, за дадения медиен канал да не се взимат повече

от определен брой последователни пакета, не би трябвало да се задейства

при нормална работа на системата. То е добавено с цел защита от проблеми

при  генериране  на  множество  малки  пакети  от  даден  тип  медия  или

некоректно маркиране като важни на пакети с голям размер или на всички

пакети от даден тип медия. 

При реализация на конкретна система, алгоритъмът за избор на пакет

за  изпращане  може  да  бъде  променен,  разширен  или  адаптиран  според

конкретните потребности.

След  всяко  изпращане  на  пакет  се  предполага  да  се  провери

натоварването на преносния канал и ако то е под минималния праг или над

максималния да се уведомят медийните генератори, посредством функциите

за обратна връзка. Такова уведомяване трябва да се осъществи при стабилна

промяна в  натоварването т.е.  не  непосредствено при отчетено ниско или

високо натоварване, а при отчетено трайно такова. Целта е да се избегне

реакция  на  случайно  кратковременно  намаляване  или  повишаване  на

натоварването и съответно ефект на осцилиране.

4.2.2. Работа на демултиплексора

Модулът, работещ от страна на клиента, който има задача да прочита

потока  с  транспортни  пакети  и  от  тях  да  възстановява  медийното

съдържание, наричаме демултиплексор. Неговата задача е по-проста от тази

на  мултиплексора,  тъй  като  не  се  настройва  с  определени  параметри,  а

единствено  чете  данните,  получавани  в  потока.  Схематично  работата  на

демултиплексор е показана на фигура 13.
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При  стартиране  на  демултиплексора,  към  него  се  регистрират

консуматори на медия. Всеки заявява какъв тип медия може да обработи.

Възможно е консуматор да заяви конкретен канал, който ще обработва. Ако

това не е направено, се предполага, че консуматорът ще обработва всички

канали от дадения тип медия.  Ако за даден тип медия няма регистриран

консуматор, демултиплексорът игнорира транспортните пакети от този тип.

След свързване към преносния канал, демултиплексорът започва да

чете  информация  от  потока.  Първата  цел  е  разделянето  на  потока  на

транспортни пакети. Това става като се открива байт със стойност 0x97 –

префикс  на  пакет.  След  това  се  изчитат  следващите  255  байта  и  се

проверява дали изграждат валиден по контролната сума  (CRC)  пакет. Ако

това е вярно и следващия байт в потока има стойност 0x97, то достоверно се

приема, че е намерено начало на транспортен пакет. Ако това не е в сила за

блока байтове с избраното начало, от трябва да се търси следващ байт със

стойност  0x97.  По този начин демултиплексорът определя къде в потока

започват транспортните пакети. От този момент нататък, входният поток се

разделя на порции от по 256 байта, изграждащи транспортни пакети. Ако

поредната  порция  от  256  байта  не  започва  с  очакваната  стойност  на

префикс (0x97),  то потокът данни е повреден. При това положение отново

се  търси  следващата  последователност  от  пакети  по  описания  по-горе

начин.
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След прочитане на транспортен пакет се проверява валидността му,

чрез изчисляване на контролна сума и сравняване със стойността на полето

CRC.  Двете  стойности  трябва  да  съвпадат  за  да  е  валиден  пакетът.

Валидните  пакети  се  подават  на  съответен  регистриран  консуматор  на

медия  спрямо стойностите на полетата  тип и  канал. Ако за този тип или

канал няма регистриран консуматор,  пакетите се игнорират.  В случай на

невалиден пакет, клиентът може да извести сървъра за наличие на проблем

в преносния канал.

Консуматорите  на  медия  се  захранват  с  последователност  от

транспортни пакети с еднаква стойност на полето тип. Тези пакети трябва

да  се  буферират  и  подреждат  спрямо  стойността  на  полето  номер.  В

началото на работата си консуматорите могат да получат пакети, пренасящи

части  от  непълен  медиен  пакет.  До  получаване  на  първия  транспортен

пакет, маркиран с флаг начало на пакет, всички данни се игнорират.

Сглобяването на медийните пакети от последователни транспортни

пакети  става  чрез  премахване  на  заглавната  част  от  4  байта  и

последователно долепване на оставащите данни. За начало служат данните

от транспортния пакет, маркиран с начало на пакет. Данните се събират и

долепват, докато за пръв път се не се съберат данни с общ размер по-голям

или равен на размера, записан в началото на сглобявания медиен пакет. Тази

информация е записана в полето размер, с дължина 24 бита, намиращо се

на отместване един байт от началото на данните. Възможно е с добавянето

на данните от последния използван транспортен пакет, общият обем данни

да надвиши размер. Тогава излишните данни се игнорират. Така сглобеният

медиен  пакет  се  подава  на  съответния  модул,  който  знае  как  да  го

интерпретира.

Ако  клиентът  не  може  да  сглоби  данните  за  даден  медиен  пакет,

например поради получаване на повреден транспортен пакет или при загуба

на такъв, всички данни, натрупани от последния пакет, маркиран с начало

на  пакет, се  игнорират.  Използването  на  последователна  номерация  на
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транспортните пакети за даден тип и канал минимизира възможността два

различни медийни пакета да се слеят при загубване на серия транспортни

пакети, включваща началото на медиен пакет. 

Дадена конкретна програмна реализация може да използва различен

подход за  съхранението на данните,  например с  цел да  поправя открити

грешки в пренесените данни. Описаната схема гарантира лесно създаване и

коректна работа на модулите, но са възможни бъдещи разширения.
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4.3. Алгоритъм за изграждане на медийния поток с анимация и 
пренасянето му

Построяването на различните медийни потоци е задача на медийните

генератори, а обработката им при възпроизвеждане на съответните медийни

консуматори.  Всеки тип медия се създава и съответно възпроизвежда по

различен начин. В настоящата работа е обърнато внимание само на медията,

описваща векторна анимация. Въпреки това, при построяване на потоците,

пренасящи различните типове медия, се използват еднакви общи правила,

които са разгледани в контекста на векторната анимация.

4.3.1. Построяване на поток векторна анимация

Преди започване на предаването на векторната анимация трябва да се

извършат серия подготвителни процедури от страна на медийния генератор.

Тези процедури включват:

• дефиниране на речниците с обекти и текстури;

• задаване на начална сцена и положение на камерата;

• определяне на началните параметри за сглобяване на медийния поток
от различните типове пакети;

• определяне  на  поведението  на  генератора  при  настъпване  на
различните събития от страна на транспортния слой. 

Преди  да  започне  предаването  на  медията  е  важно  да  бъдат

определени речниците, описващи обектите и текстурите, от които ще бъдат

изграждани сцените в предавания поток. Това включва пълен речник, както

и  извадка  от  него.  Пълният  речник  съдържа  всички  възможни  обекти,

съответно текстури, които може да се използват при изграждане на сцени.

Извадката  е  съставена  от  онези  обекти  или  текстури,  които  съставят

текущата сцена. Смисълът на пълните речници е да бъдат предадени, когато

има  достатъчно свободно пространство  в  преносната  среда,  както  и  при

поискване  от  клиента.  Извадките  са  необходимият  минимум  за

възпроизвеждане. Те се предават многократно в потока. Също така всички

промени в речниците се прилагат над тях.
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Описанието  на  началната  сцена,  включващо  позицията  на  всички

изграждащи  я  обекти,  осветлението  и  началната  препоръчителна

конфигурация на камерата, също трябва да е зададено преди началото на

предаването.

Предаваният медиен поток представлява последователност от пакети

от различен тип и е показан схематично на фигура 14.

Означението  на  пакетите  съответства  на  описанието,  изложено  в

глава  трета.  С  по-тъмен  цвят  са  посочени  пакетите,  носещи  пълната

информация – речник от обекти (IO), речник от текстури (IT) и сцена (I). С

по-светъл съответстващ цвят са посочени пакетите, носещи информация за

промяна – съответно на речника от обекти (PO),  текстури  (PT)  или сцена

(P). 

В  така  построения  поток  данни  се  препоръчва  предаването  на

описаните по-горе извадки от речниците, освен в случаите на поискан от

потребителя пълен речник или при много ниско натоварване на канала и

достатъчно малки пълни речници. Това е причината двата пакета от тип IО

да са означени с различен размер. Важен параметър, който трябва да бъде

зададен  при  стартиране  на  системата,  е  максималното  време,  между

предаване на два пълни речника и две пълни описания на сцената, също

означени  на  схемата.  Тези  стойности  влияят  на  времето,  през  което

клиентът  трябва  да  слуша  и  обработва  данните  преди  да  започне

възпроизвеждането, а също и на натоварването на потока. При стартиране

на медиен генератор се определя това време, както и се задава дали то да

бъде  фиксирано  (т.е.  не  може  да  се  променя  по  време  на  работа)  или

адаптивно – ще се променя спрямо натоварването на преносната среда.
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Медийният  генератор трябва  да  се  регистрира  при  мултиплексора.

При тази стъпка трябва да обяви дали ще взима предвид и съответно какво

ще е поведението му при настъпване на определените събития.

Следва описание на препоръчителното поведение на генератора на

анимация при известяване за събития от страна на мултиплексора. 

• Известие  за  ниско  ниво  на  натоварване.  При  тази  ситуация  са

препоръчителни две действия: Първото е повишаване на качеството

на  изобразяването  чрез  преминаване  към  по-високо  ниво  на

детайлност на обектите или по-качествени текстури. Това се получава

непосредствено  чрез  изпращане  на  PO  или  PT  пакети,  носещи

описания  с  по-високото  качество  и  съответно  обновяване  на

извадките от речниците. Второто действие е намаляване на времето

между две последователни предавания на пълно описание на сцена

или речници. Първият подход постига повишаване на качеството на

изобразяването  като  повишава  обема  данни  в  речниците.  Вторият

подход постига по-бързо начало на възпроизвеждане на медията от

страна на клиентите, както и намаляване на проблемите при загуба

или повреда на пакет. Препоръчва се първо намаляване на времето

между предаване на две пълни описания на сцена и при последващо

съобщение  за  ниско  натоварване  –  намаляване  на  времето  между

предаване на пълно описание на речниците. Възможно е прилагане и

на  двата  подхода,  както  и  на  някакъв  друг,  различен  подход.  При

фокус върху споделено предаване е препоръчително да се използва

вторият подход.

• Известие  за  високо  ниво  на  натоварване.  При  тази  ситуация

медийният  генератор  следва  да  намали  количеството  предавана

информация. Това може да се постигне чрез увеличаване на времето

между две последователни предавания на пълно описание на речници

и  сцена  или  чрез  намаляване  на  обема  данни  в  описанието  на

извадките от речниците.  При използване на първия подход, в режим

на  общо  предаване,  се  препоръчва  приоритетно  увеличаване  на
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времето между пълното предаване на речника с текстури, след това

на  речника  с  обекти  и  накрая  пълното  описание  на  сцената.  При

режим  на  индивидуално  предаване  е  препоръчително  цялостно

прекъсване  на  предаването  на  речниците.  При  общо  предаване  на

медията е възможно да се заменят текстурите със солиден цвят, както

и да се използват обекти с по-малко детайли и по-грубо описание на

повърхнините,  като се  предполага клиентите  да  използват локално

изглаждане на обектите [97, 98].

• Свързване  на  нов  клиент.  Това  събитие  се  очаква  при  режим  на

индивидуално предаване. Тогава медийният генератор би трябвало да

стартира  нова  сесия,  в  която  да  предаде  първоначално  извадки  от

описанията на речниците, следвани от пълното описание на сцената.

След това започва нормален режим на предаване.

• Подаване на команда от клиента. Това събитие се обработва според

потребностите и целите на цялата система. Една такава команда може

да е молба за предаване на текущите или пълни речници. При това

положение следващите предадени пакети трябва да са от тип IO и IТ.

Медийният  генератор  на  анимация  трябва  да  има  предварително

знание дали работи в режим на общо или на индивидуално предаване. В

режим  на  индивидуално  предаване  е  възможно  да  има  повече  от  един

клиент и съответно повече от един канал, включително някой от каналите

да  е  споделен.  Описано  е  поведението  на  модулите  за  адаптиране  на

натоварването:

Алгоритъм за предаване на векторна анимация.

1. Задават  се  пълните  описания  на  речник  на  текстурите  и
обектите.

2. Задават  се  параметрите  на  потока  –  максималните  времена
между  повторенията  на  цялостните  описания  на  речника  на
обектите, текстурите и пълното описание на сцената. 

3. Определят  се  параметрите,  необходими за  регистрация  пред
мултиплексора:  номер  на  канала,  приоритет  и  функции  за
обработка на събитията.

117



4. Регистрира  се  канал  в  каталога  на  канали,  ако  такъв  се
поддържа.

5. Регистрация  пред  мултиплексора  –  подават  се  горните
параметри, както и тип на медията – 2 (съгласно таблица 3).

6. Предаване на команда за позиция на камерата. Тази команда се
предава регулярно от съответен медиен генератор.

7. Започва се предаването според следната последователност:

7.1. предава се цяло описание на извадка или пълен речник с
обекти като се отчита текущото време. Пакет  IO.  Данните
се съхраняват от модула за по-късно препредаване.

7.2. предава се цяло описание на извадка или пълен речник с
текстури като се отчита текущото време. Пакет IТ. Данните
се съхраняват  от модула за по-късно препредаване.

7.3. предава  се  пълно  описание  на  сцената  като  се  отчита
текущото време. Пакет I. Данните за сцената се съхраняват
с цел построяване на следващите сцени.

7.4. очаква се промяна в данните – информация за промяна на
сцената или речниците.

7.5. при настъпване на някаква промяна на сцената (нов кадър
от анимацията) тази промяна се прилага над съхранената в
стъпка 7.3 сцена. Така се построява  I  пакет. Проверява се
текущото  време  и  се  изчислява  времето,  изминало  след
последното предаване на пълно описание на сцена. Ако то е
по-малко  от  максималното  време  между  две  пълни
описания  се  предава  пакет  за  промяна  на  сцената  (P).  В
противен случай се  предава цялата сцена (I)  и  отново се
отчита времето.  Ако се предполага предаване на пакет за
промяна  (P),  но  неговият  размер  е  по-голям  от  90%  от
полученото пълно описание на сцената се предава пълното
описание (пакет I) с отчитане на времето. Това има смисъл
при големи промени на сцената – например смяна на целия
декор (преминаване от една стая в друга). 

7.6. при настъпване на промяна в речниците (на текстурите или
обектите), промяната се отразява върху запазените данни и
се отчита текущото време.  Ако е по-малко от заложените
максимуми се предава само промяната (пакети PO или PT).

7.7. Проверява се времето, изминало след последното предаване
на  речниците,  и  ако  е  необходимо,  се  предават  пълните
речници с отчитане на времето.

7.8. при необходимост се задава нова позиция на камерата, като
команда към генератора на потока с команди.

7.9. преход към 7.4
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Обработката  на  събитията,  получени  от  мултиплексора,  е  извън

описания  по-горе  алгоритъм.  Тя  се  случва  в  отделна  от  него  нишка  и

евентуално променя поведението му.

Преди предаването на всеки пакет в него се поставя текущото време

на  системата  в  полето  PTS.  Целта  е  възпроизвеждането  на  различните

медии да бъде синхронизирано.

4.3.2. Възпроизвеждане на поток векторна анимация

При стартиране на клиент и свързването му към демултиплексора,

клиентът  трябва  да  заяви  интереса  си  към  потока  векторна  анимация

посредством  регистрация  на  медиен  консуматор.  Предполага  се

предварително регистриране на консуматори за  поток с  данни за  медиен

каталог (тип на потока 0) и команди (тип на потока 1). При получаване на

данните за каталог клиентът може да регистрира допълнително специфични

консуматори  за  интересуващите  го  канали  с  медия.  При  получаване  на

команди клиентът трябва да ги обработи, като това може да засяга различни

консуматори или цялата система.

В тази секция ще бъде обърнато внимание на обработката на потока

данни с векторна анимация (тип на потока 2).

При работата си консуматорът, обработващ поток от тип 2 (векторна

анимация), получава един по един пакетите и ги обработва по описаната по-

долу схема. По време на процеса на обработка се следят два параметъра –

наличие на пълен речник с обекти и наличие на пълен речник с текстури.

Схемата на обработка на различните пакети е следната:

• Получава се пакет с пълен речник на обекти (IO). Описаният речник

се съхранява. Ако вече е имало получен речник, той се допълва. Ако

има съхранена сцена, чакаща за изобразяване, тя се изобразява.

• Получава  се  пакет  с  пълен  речник  на  текстурите  (IТ).  Описаният

речник  се  съхранява.  Ако  вече  е  имало  получен  речник,  той  се

допълва.
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• Получава се пакет с пълно описание на сцена (I).  Запазва се сцената

като  текуща.  Ако  има  съхранен  речник  на  обектите,  сцената  се

визуализира  по  алгоритъма,  описан  по-долу.  Ако  все  още  няма

наличен речник на обектите, клиентът може да игнорира сцената или

да я запази и да я изобрази при получаване на речника.

• Получаване  на  пакет  за  промяна  на  речник  с  обекти  (PO)  или

текстури (PT). Ако в този момент има съхранен съответен речник, той

се обновява. Ако няма такъв речник, пакетът се игнорира.

• Получаване на пакет за промяна на сцена (P). Ако в този момент има

съхранена  сцена,  тя  се  обновява,  независимо  от  наличието  на

речници. Ако няма съхранена сцена, пакетът се игнорира.

Алгоритъм за обработка на сцена при визуализаця:

1. Сцената се обхожда и се проверява дали за всеки цитиран в нея обект

има запис в речника. Ако някой обект не е описан в речник или е от

непознат, дефиниран от потребителя тип, то се препоръчва клиентът

да го игнорира от сцената. При по-стриктно поведение, цялата сцена

не трябва да бъде визуализирана. Ако в речника има няколко записа

за даден обект, различаващи се по детайлност или версия, клиентът

трябва  да  избере  този,  с  най-подходяща  спрямо  системните

възможности детайлност, а ако има няколко такива този, с най-нова

версия. При ниско ниво на детайлност на обект в речника е възможно

този  обект  да  бъдат  подложен  на  процедурни  трансформации,

например  изглаждане  [98],  с  цел  по-качествено  възпроизвеждане.

Променен обект не трябва да се съхранява в речника.

2. Проверява  се  дали  за  всички  реферирани  текстури  има  налични

записи в речника. Ако информация за дадена текстура не е налична се

препоръчва  визуализация  на  съответния  обект  с  подразбиращ  се

плътен  цвят  или  само  като  полигонален  скелет.  Ако  клиентът  е

съхранил повече от един запис за текстурата, може да избере този с

най-подходяща  детайлност  спрямо  системните  възможности.  В
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случай на много ниски възможности на системата, например слабо

мобилно  устройство  или  високо  натоварване  в  момента,  клиентът

може да игнорира изцяло текстурите.

При прилагане на трансформация върху сцена трябва да се спазват

следните правила:

1. трансформациите се прилагат винаги в реда, в който са описани в

пакета. 

2. ако  типът  на  трансформацията  е  непознат  на  клиента,

трансформацията се игнорира.

3. за  всяка  трансформация  се  проверява  дали  стойността  цел

реферира  валиден  елемент  от  сцената.  Съответно  се  проверява

полето  елемент в  случай,  че  целта  е  група.  Ако  се  реферира

невалиден елемент, трансформацията се игнорира.

4. трансформацията  се  прилага  над  текущата  сцена.  Резултатната

сцена става текуща и се съхранява.

5. след  обработка  на  всички  трансформации  в  медийния  пакет  се

проверява  дали  е  приложена  трансформация  за  изтриване  на

елемент с вдигнат флаг за запазване на позициите и е останала

незаета  (празна)  позиция  в  група.  Тогава  тя  се  запълва,  чрез

преместване  на  всички  следващи  я  елементи  с  една  позиция

напред.
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4.3.3. Синхронизация на отделните канали

При използване на смесено предаване на няколко медии, в описания

случай чрез мултиплексиране, е важно да се дефинира стратегия, чрез която

отделните медии да бъдат възпроизведени синхронно по между си. Целта е

да се получи съответствие, например между картина и звук.

В настоящата разработка този проблем се адресира чрез добавяне на

маркери  за  време  при  генерирането  на  медията.  При  възпроизвеждането

трябва да се избере основен (водещ) канал, спрямо който останалите да се

синхронизират. Тъй като фокусът на настоящата работа е върху векторната

анимация, за водещ канал е избран каналът, пренасящ такъв тип медия.

Алгоритъм за синхронизация на каналите:

1. При получаване на първия пакет с пълно описание на сцена (тип I) от

водещия поток с анимация и след неговото обработване,  се отчита

неговото относително време на показване (полето  PTS)  и се взима

разликата  му  със  системното  време  на  клиента.  Тази  разлика  се

нарича синхронизационно отместване.

2. При получаване на пакет, от която и да е медия, който трябва да бъде

възпроизведен  (например  описание  на  сцена,  трансформации  за

анимация или звуков кадър) се отчита неговото относително време на

показване.  То  се  коригира  със  запазената  стойност  на

синхронизационното отместване. Полученото време се нарича реално

време на показване.

3. За  всички  канали,  подлежащи  на  възпроизвеждане,  се  отчита

реалното  време  на  показване  на  подлежащите  на  визуализация

пакети. Избира се най-малкото от тези времена. 

4. Сравнява  се  това  реално време на  показване  с  текущото  време на

системата. 

4.1. ако е по-голямо, се изчаква докато те се изравнят

4.2. ако е равно, пакетът се визуализира веднага
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4.3. ако е по-малко са възможни два случя: 

- ако  пакетът  е  от  водещия  канал,  то  той  се  визуализира
веднага и синхронизационното отместване се коригира.

- в противен случай пакетът се игнорира.

5. При  пристигане  на  ключов  пакет  от  водещия  канал  (в  случая  на

пълно  описание  на  сцена)  отново  се  преизчислява

синхронизационното  отместване.  Така  се  осъществява  периодична

ресинхронизация при различна работа на часовниците на клиента и

на сървъра.

Тази  алгоритмична  схема  има  за  цел  синхронизирано

възпроизвеждане  на  медии,  но  може  да  се  използва  и  за  управление  на

поведението на системата. Например, ако даден нов речник се маркира с

някакво  време  на  показване,  той  не  се  използва  преди  това  време  да

настъпи. Същият подход може да се използва и за команди или каталози, за

да се определи по-късен момент, в който те да станат валидни. Пример е

използването на подходящо отместена стойност на относителното време на

показване за  пакет от командния канал с цел предварително задаване на

позиция на камерата, която да стане валидна в определен момент.

4.3.4. Връзка от клиента към сървъра

При  определени  условия  може  да  се  реализира  обратна  връзка  от

клиента към сървъра. Такава връзка винаги има при индивидуален режим

на предаване на медията. При общ режим е възможно сървърната страна да

позволява на клиентите при необходимост да се свързват индивидуално с

нея, използвайки отделен комуникационен канал – команден канал.

Чрез този механизъм клиент може да изпраща команди към сървъра:

да поиска изпращане на речници, по-високо или ниско качество на сцената

или да зададе други команди, влияещи на работата на медийните генератори

или друг компонент на сървъра.

Тази обратна връзка може да е еднократна или постоянна. Еднократна

означава,  че  сървърът  слуша  за  команди  и  даден  клиент  праща  такава,
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евентуално с данни за своя идентификация. След това прекратява връзката

по  този  канал.  Така  може  да  се  изпращат  команди  за  промяна  на

параметрите на генериране на медия. Това е удобен похват при използване

на системата за визуализация на симулации.

При постоянна връзка, клиент се свързва към програмния канал чрез

сесия,  траеща  през  цялото  време  на  възпроизвеждане.  След  това  може

постоянно  да  предава  команди  в  този  сесиен  канал.  Вторият  вариант  е

удобен  за  двупосочна  комуникация,  особено  полезна  при  използване  на

системата с цел интерактивно обучение.

Описанието  и  реализацията  на  такава  комуникационна  схема,

включващо параметрите на връзката и типовете команди, е тясно свързано с

конкретните потребности на реализираната система и не е предмет на тази

разработка.

4.4. Заключение

В тази глава е изложен подход за предаване на векторна анимация в

общ поток, съвместно с други медии. Описана е принципна архитектура на

софтуерна  система,  решаваща  поставените  пред  настоящата  теза  задачи.

Дефиниран  е  алгоритъм  за  мултиплексиране,  ефективно  предаване  и

демултиплексирне  на  различни  видове  медии  и  синхронизация  на

възпроизвеждането им. Последната секция на главата описва алгоритъм за

изграждане  на поток,  съдържащ анимация от  векторни сцени на  сървър,

пренасянето  му  в  споделен  канал  и  възпроизвеждането  му  от  клиент.

Разгледани  са  различни  схеми  на  връзка  между  сървъра  и  клиента  в

контекста на описваната система. 

Основни приноси на автора, изложени в тази глава, са дефинирането

на алгоритъм за пренасяне в общ канал и синхронно възпроизвеждане на

множество  различни  типове  медии,  както  и  адаптивен  алгоритъм  за

балансиране  на  забавянето  на  възпроизвеждане  спрямо  мрежовото

натоварване. Докладвани са на [Д5]. В процес на подготовка е статия, която

ги описва.
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5.  Тестова реализация и емпирични 
измервания

С  цел  проверка  на  коректността  на  описания  формат  и

удостоверяване  на  възможността  му  да  реши  поставените  задачи  са

реализирани  базови  модули  за  тестова  система.  Върху  тези  модули  са

заложени няколко различни тестови сценария и са извършени тестове при

различни  параметри.  Въз  основа  на  анализа  на  резултатите  от  тях  е

потвърдена коректността на разработката. В следващите части на тази глава

накратко  е  разгледана  реализацията  на  тестовата  система,  описани  са

тестовите сценарии, показани са получените от тях резултати и е направен

кратък анализ.

5.1 Тестови сценарии

Целта на тестовете е да се потвърди коректността на решението по

няколко критерия:

1. пренасяне на векторна анимация;

2. пренасяне едновременно на различни типове медии;

3. предаване в споделен канал;

4. възможност за започване на възпроизвеждане от произволен момент

на предаването;

5. приемливо  натоварване  на  преносния  канал  и  процесорите  на

клиента и сървъра при пренос на реални като параметри сцени.

За  да  се  провери  първият  критерий  е  достатъчно  да  се  реализира

сървърно приложение, което генерира проста анимация и тя се визуализира

от клиент. За втория трябва да се добави още и различна медия в потока,

генериран от сървъра, която отново да се възпроизведе от клиента. Третият

критерий  може  да  се  „покрие“  от  реализацията  чрез  използване  на

подходяща мрежова преносна среда. Четвъртият може да се валидира, като
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клиентите се свързват към потока в различно време и не изисква специални

тестове.  За  проверка  на  последния  критерий  трябва  да  се  направят

конкретни  измервания  при  различни  тестови  сценарии.  За  реални  ще

приемем  сцени,  които  са  съставени  от  поне  100000  триъгълника,  а

анимацията се генерира с честота 30 кадъра в секунда и съдържа поне 50

трансформации на кадър.

Валидацията  на  решението е  направена  посредством три различни

сценария, всеки с два случая. В единия случай се пренася само анимация, а

в другия и аудио медия успоредно с нея. Чрез всеки от тестовите сценарии

може да се проверят критериите 1 и 2.

В  първия  сценарий  сървърът  генерира  проста  сцена,  съставена  от

един обект –  едноцветен  куб. Сцената е съставена от 12 триъгълника. На

определено време за всеки кадър се прилага една трансформация. Целта на

този  сценарий  е  да  се  провери  системата  при  най-проста  ситуация.  Той

може да се използва и за проверка на критерии 3 и 4. Основната цел на

сценария е да се провери базовата функционалност на системата. Предвид

простата анимация лесно може да се види дали полученият при клиента

резултат отговаря на очакванията.  В този сценарий не са правени промени в

речниците след началното им съставяне.

При  втория  сценарий  се  изгражда  по-сложна  сцена,  съставена  от

няколко  по-сложни  обекта,  (сцената  от  фигура  8).  За  всеки  кадър  се

генерират  на  произволен  принцип  множество  трансформации,  които

преместват обектите или ги скриват и показват. Част от трансформациите не

са валидни, което е умишлено – проверява се поведението на клиента при

обработка  на  некоректни  данни.  В  този  тест  се  подават  и  промени  на

речниците. Сцената е съставена от около 180000 триъгълника. Генерирани

са  по  30  трансформации  за  кадър.  Предвид  произволната  генерация  на

трансформации е  трудно при този  тестов сценарий да  се  удостовери,  че

трансформациите се пренасят и прилагат коректно. Основната цел е да се

провери натоварването, което се генерира при медия, близка до очакванията

на автора за реално приложение.
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Сцената  в  третия  сценарий  е  построена  от  външно  приложение,

използващо класовете на тестовата система. Това приложение е написано от

служител на компанията  ChaosGroup,  с цел проверка на възможностите за

използване на описвания формат при отдалечена визуализация на физични

симулации.  Сцената е  съставена от  около 150 различни обекта,  които се

движат  във  физическа  симулация  под  действието  на  сфера.  Цели  се

пресъздаване на стая и гумена топка, разбиваща купчина кутии в стаята.

Сцената е съставена от около 20000 триъгълника. Средно за всеки кадър се

прилагат  300  трансформации.  Целта  на  този  тестов  сценарий  е  по-

задълбочена  проверка  на  системата,  от  една  страна,  и  валидация  на

използваемостта ѝ в реални системи, от друга.

И за трите сценария, в случая на предаване на звук, е използван аудио

файл във формат MPEG1- Part 2 (mp2) с параметри 48KHz/128 kbit/s.
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5.2 Тестова система

Хардуерна среда

На фигура 15 е показана схематично хардуерната среда на тестовата

постановка. Сървърната  част  от  тестовата  система  работи  на  машина  с

процесор  Core2Duo  с  две  ядра  с  честота  2.2  GHz  под  управлението  на

операционна система Linux.  Клиентът се изпълнява на машина с процесор

i3 с две ядра с честота 2.6 GHz. Връзката между тях става през локална LAN

мрежа с ширина на канала 100Mbs. Преносният протокол е UDP multicast. В

тази  тестова  реализация  на  сървъра  не  се  използва  видео  карта,  а  при

клиента  използването  ѝ  е  единствено  чрез  стандартното  поведение  на

графичната  библиотека.  Тази  хардуерна  конфигурация  е  значително  по-

слаба  в  техническо  отношение  от  използваните  в  съвременните

мултимедийни  системи,  особено  тези  свързани  с  векторна  графика.

Успешното изпълнение на тестовите сценарии върху нея дава основание да

се счита, че разработваното решение ще работи безпроблемно и върху по-

мощни, съвременни компютри. 

По време на разработка на тази теза не са проведени тестове с клиент,

работещ на мобилно устройство. Такива са планирани като част от бъдеща

разработка на реален клиент. 
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Фигура 15. Хардуерна среда на тестовата постановка

        UDP multicast – 100Mb LAN
        Сървър

        OS:Ubuntu Server 12 amd64
        CPU: Core2Duo 2x2.2GHz
        RAM: 2GB

        Клиент

        OS:Windows 7 64bit
        CPU: i3 2x2.6GHz
        RAM: 8GB



Тестова софтуерна реализация

Тестовото  приложение  е  съставено  от  сървърна  и  клиентска  част.

Сървърната  част  реализира  режим  на  споделено  предаване  на  данните.

Поддържа смесване на повече от един поток, като тестовете са проведени за

един  поток  векторна  анимация  и  за  смесено  предаване  на  векторна

анимация и звук.

Модулът,  предаващ графиката,  започва  работа  с  празни  речници  и

сцена.  Началната  сцена  и  пълните  речници  се  изграждат  по  време  на

работата  му  посредством  прилагане  на  описаните  в  глава  трета

трансформации. Описание на тези трансформации се съхранява заедно със

сцената.  Съгласно описания в точка 4.3.1 алгоритъм,  за всеки кадър към

мултиплексора  се  предават  или  всички  съхранени  трансформации,

обединени като P пакет, или цялата сцена – като I пакет. Речниците също се

предават към по-ниския слой съгласно този алгоритъм.

Звукът се предава от модул, който чете файл във формат  MPEG 1-

layer 2 (mp2) и го предава към мултиплексора пакет по пакет в подходящо

изчислено време.  Този формат е избран поради лесното му разделяне на

самоописващи се пакети.

Клиентската част реализира демултиплексиране на получените данни

и  възпроизвеждането  им.  Модулът  за  графика  поддържа  сцена,  която  се

изгражда  от  I  пакет  и  се  променя  чрез  P  пакетите.  За  визуализиране  на

сцената  е  използвана  стандартната  библиотека  OpenGL  [42].  Звукът  се

възпроизвежда  чрез  библиотека,  разработена  от  AtiaSoft  с  участието  на

автора на това решение, базирана на Microsoft DirectShow [99].

Двата  модула  на  тестовата  система  са  написани  на  езика  C++  с

използване  на  обектно-ориентиран  дизайн.  Целта  е  лесно  разширение  с

нови функционалности. При реализация на общите модули на системата е

търсена поддръжка на платформена преносимост на кода. На фигура 16 е

показана част от обектния модел на системата. Тази част описва действието

на генератора на анимация. 
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Основен клас в този модел е Scene, който представя сцената. Тя се

управлява  от  външен модул,  който  използва  метода  applyTransform.

Всички промени между два кадъра се осъществяват чрез серия извиквания

на този метод. Той  получава като аргумент обект, конкретен наследник на

абстрактния клас  Transformation,  който  е  така  създаден,  че  съдържа

необходимата информация за промяната, и чрез метода си apply може да

внесе  необходимите  промени  в  съдържанието  на  сцената  (класът

SceneDescription).  Сцената  прилага  към  описанието  си  всички

подадени  ѝ  трансформации,  но  също така  съхранява  техни  копия,  които

може да изпрати като P пакет. Когато всички промени по кадъра са готови,

се извиква методът sendToClient на сцената, който стартира алгоритъма

по изпращане. След изпълнението на този метод списъкът от запомнените

трансформации  се  изчиства.  Предвидени  са  и  функции,  чрез  които  по

подобен начин може да се правят промени в речниците, които също са част

от сцената.
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Фигура 16. Обектен модел на генератор на анимация

Scene

applyTransform(Transformation)

changeObjDict(POTransform)

changeTextureDict(PTTransform)

sendToClient()

Transformation

apply(SceneDescription)

SceneDescriptionGraphicalObject
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ObjectGroupLightSource MatrixTransform Translation

ObjectDictionary

TextureDictionary

« Interface »

Serializable

serialize(ByteArray)

POTransform

apply(ObjectDictionary)

PTTransform

apply(TextureDictionary)

*
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Всички  класове,  които  имат  еквиваленти  в  описания  формат,

реализират единствения метод от интерфейса Serializable. Този метод

генерира представянето на съответния обект като данни в описания формат.

Така  при  изпълнение  на  метода   sendToClient,  или  при  сигнал  от

мултиплексора, от отделните елементи на сцената се сглобяват пакети. 

Клиентският модул използва същата йерархия от обекти.  При него

има  още  клас  „фабрика“,  който  създава  конкретни  обекти  от  данните  в

получения  поток:  обект  SceneDescription от  I  пакет  и  обекти  от

конкретни класове, наследяващи Transformation от P пакетите. Винаги

се съхранява една сцена и тя се подменя при получаване на I пакет. При

получаване на P пакет,  извлечените обекти – трансформации се прилагат

над съдържанието на съхранената сцена.

На фигура 17 е дадена извадка от обектния модел на мултиплексора,

фокусирана към регистрирането на нов медиен генератор. Това става чрез

функция, със следния прототип:

PacketSender* Multiplexer::registerChannel (
    MediaType type, int channelNumber,
    StreamCallbacks* callbacks,
    int priority = 127, int dataTimeout = 0);

Тази  функция  регистрира  медиен  канал  и  връща  на  клиента  си

указател към помощен клас, чрез който да се подават данни в потока. Ако

регистрацията не е успешна (вече има регистриран генератор за този тип

медия  и  канал)  или  данните  не  са  коректни,  функцията  „хвърля“

изключение.  Подходът  за  обработка  на  грешки  чрез  изключения  е

предпочетен пред използване на специални стойности за връщаните кодове

(в случая  NULL), защото по този начин използващият функцията не може

да игнорира възникналия проблем. 

Обектът  PacketSender  има  една  публична  функция,  чрез  която

медийните генератори могат да пращат пакети. Тя е със следния прототип:

bool sendPacket(const uint8_t data, size_t dataLength, 
    uint32_t PTS, bool isImportant = false);

131



Фигура 17. Обектен модел на мултиплексора

Изпращането на пакет става в кода на функцията sendToClient на

класа Scene, която е дефинирана по следния начин:

bool Scene::sendToClient(PacketSender& ps)
{
    AutoLock lock(muxLock);
    size_t sceneSize = scDescription.getIPacketSize();   
    ++currentFrame;
    
    if (currentFrame < iFrameDiff)
    {
        size_t transformSize = content.getPPacketSize();
        if (transformSize < sceneSize * 0.9)
        {
             currentFrame %= iFrameDiff;
             return sendPFrame(ps, trnasformSize);
        }
    }

    currentFrame %= iFrameDiff;
    MediaPacket p;
    vector<uint8_t> buffer(sceneSize);
    scDescription->serialize(&buffer[0]);
    p.setData(&buffer[0], sceneSize);
    p.setPTS(getCurrentTime());
    p.setType(I_FRAME_PACKET);
    return ps.sendPacket(p.getBuffer(), p.getDataLength(), p.getPTS);
}
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5.3. Изпълнение на тестовите сценарии

Всеки един  от  тестовите  сценарии  е  изпълнен  многократно  при

скорост на анимацията 15, 30 и 60 кадъра в секунда. Максималното време за

изчакване между предаване на пълни речници в началото на изпълнението е

зададено на 1 секунда.

Средни  стойности  от  получените  резултати  за  трите  теста  са

посочени в табличен и графичен вид. Разгледани са средното натоварване

на  мрежата  и  процесорите  на  клиента  и сървъра  по време на  тестовете.

Отчетено е и времето, изминало от свързването на клиента до началото на

възпроизвеждането. Очаквано, това време варира в зависимост от момента,

в  който  се  свърже  клиентът.  В  ранен  етап,  след  стартиране  на  сървъра,

речниците се предават през интервал от около една секунда. Поради това

клиентът започва да възпроизвежда след повече от 1.2 секунди във всички

случаи.  На  по-късен  етап,  поради  сравнително  малкото  натоварване  на

потока, алгоритъмът, описан в глава 4, се адаптира и препраща речниците

през по-малки интервали. Във всички тестове броят на трансформациите е

почти  еднакъв  за  всеки  кадър.  Това  е  очаквано  поведение  в  повечето

генерирани анимации, но в реална среда може да очаква силно да варира.

Предвидено е тестване на системата при по-динамична промяна на обема

данни, генерирани от анимацията като следствие от промяна на сцената.

Първи тестов сценарий

При  този  сценарий  успешно  беше  пренесена  проста  сцена  и

последователност от кадри, реализиращи анимация, както и звук в част от

тестовете.  За  всеки  кадър  е  предавана  една  и  съща  трансформация.  На

фигура 18 са посочени средни стойности от получените при измерванията

параметри. От данните се вижда, че увеличение на честотата на кадрите от

15 до 30 повишава натоварването почти толкова, колкото и увеличение от 30

до 60 кадъра.  При този  сценарий увеличението се  дължи единствено на

повишаване на честота на предаване на данни, но не и на натоварване от

изчисление  на  трансформации.  Това  показва,  че  работата  на  преносната
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система не натоварва  съществено системата. Възпроизвеждането е  почти

мигновено, независимо в кой момент клиентът се свърже към потока.

Тест Натоварване
на мрежата

CPU на
сървъра

CPU на
клиента

Диаграма на натоварването на мрежата

Звук fps

НЕ 15 320 Kbs 5% 3%

НЕ 30 355 Kbs 7% 7%

НЕ 60 415 Kbs 8% 15%

ДА 15 450 Kbs 5% 4%

ДА 30 485 Kbs 7% 7%

ДА 60 545 Kbs 8% 15%

Фигура 18. Резултати от тестовете по първия сценарий

Втори тестов сценарий

При втория сценарий се генерират различни трансформации за всеки

кадър. Отново системата работи в режим само на анимация и на смесено

пренасяне на звук и анимация. И в двата случая са проведени тестове при

различни честоти на кадрите. Резултати са показани на фигура 19. В този

случай  натоварването  на  процесора  на  клиента  и  на  сървъра  нараства

еднакво  и  почти  право  пропорционално  на  честотата  на  кадрите.

Натоварването на мрежата остава основно от предаването на описанието на

сцената, което не се променя в различните тестове. Тук пренос на пълен

речник  с  обекти  отнема  няколко  секунди.  Съответно  възпроизвеждането

започва след 3-4 секунди при стартирането на клиента – едновременно с

началото  на  работа  на  сървъра.  След  адаптиране  на  препращащия

алгоритъм  и  свързване  на  клиента  известно  време  след  стартиране  на

сървъра, възпроизвеждането започва след около две секунди.
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Тест Натоварване
на мрежата

CPU на
сървъра

CPU на
клиента

Диаграма на натоварването на мрежата

Звук fps

НЕ 15 12,5 Mbs 10% 7%

НЕ 30 13,2 Mbs 12% 11%

НЕ 60 15,1 Mbs 18% 23%

ДА 15 12,8 Mbs 11% 7%

ДА 30 13,4 Mbs 12% 11%

ДА 60 15,3 Mbs 18% 23%

Фигура 19. Резултати от тестовете по втория сценарий

Трети тестов сценарий

При третия сценарий трансформации се генерират от външен модул,

фокусиран над физична симулация.  Резултати са  показани на фигура 20.

Вижда се, че увеличението на честотата води до сериозно увеличаване на

натоварването  на  сървъра,  породено  от  работата  на  външния  модул.

Натоварването на преносната среда расте пропорционално на предавания

брой кадри и дори при висока честота на анимацията остава в приемливи за

средата граници.  След адаптиране  на честотата на пренос на речниците,

възпроизвеждането започва след около секунда.

Тест Натоварване
на мрежата

CPU на
сървъра

CPU на
клиента

Диаграма на натоварването на мрежата

Звук fps

НЕ 15 21,9 Mbs 22% 12%

НЕ 30 23,0 Mbs 40% 19%

НЕ 60 25,4 Mbs 65% 45%

ДА 15 22,0 Mbs 22% 12%

ДА 30 23,2 Mbs 40% 20%

ДА 60 25,6 Mbs 65% 45%

Фигура 20. Резултати от тестовете по третия сценарий
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5.4. Анализ на получените резултати

Най-важният резултат от проведените тестове е потвърждението, че

разработеният и описан в настоящата дисертация формат, успешно пренася

векторна  анимация,  заедно  с  други  медии.  Натоварването  на  преносния

канал,  дори  при  тежки  сцени  и  висока  честота  на  кадрите,  остава  под

ширината на съвременните мрежи.

Резултатите  и  от  трите  теста  показват,  че  добавянето  към  общия

поток на нов канал, пренасящ звук, увеличава натоварването на мрежовия

трафик  константно  за  всички  тестови  сценарии.  Натоварването  на

процесорите,  както  на  клиента,  така  и  на  сървъра,  слабо  се  влияе  от

добавянето на новия канал.

При анализ на натоварването на процесорите на клиента и сървъра за

трите тестови постановки прави впечатление, че при клиента натоварването

очаквано расте почти линейно спрямо честотата на кадрите. При сървъра

натоварването зависи и от алгоритъма за генериране на трансформациите.

При  изпълнение  на  тестовете  са  отчетени  серия  ограничения  и

непълноти  на  описания  формат.  При  първия  тестов  сценарий  се  вижда

ситуация, често срещана в генерираните анимации, а именно многократно

последователно прилагане на еднакви трансформации. Удобно би било да

се предостави възможност такива трансформации да се описват еднократно,

например посредством дефиниране на тип скриптови трансформации или

трансформации със зададена валидност,  по-голяма от един кадър.  В този

сценарий описанието на трансформации е значително по-малко от размера

на  транспортния  пакет.  При  размер  по-малък  от  256  байта  общото

натоварване на потока би било по-малко.

При реализация на втория тестов сценарий се наблюдава обратният

ефект – описанието на сцената и пакета прилагани трансформации (P кадър)

са с по-голям обем и пакети с размер 256 байта дават най-добри резултати

(таблица  2).  Малките  пакети  дават  по-добри  резултати  при  ниско

натоварване  на  мрежата,  при  което  увеличеният  обем  в  следствие  по-
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големите  пакети  не  оказва  влияние  на  работата  на  системата.  След

провеждане на емпиричните тестове е избран размер за транспортния пакет

256 байта.

При  реализация  на  третия  тестов  сценарий  за  пръв  път  бяха

използвани  светлинни  източници,  различни  от  фоново  осветление.  Към

момента на реализация на сценария не бяха добавени възможности за други

източници,  но  наложилата  се  потребност  от  такива  беше  лесно

удовлетворена и възможност за описание на повече светлинни източници е

добавена към описаната в дисертацията версия на формата, потвърждавайки

лесната разширимост на спецификацията.

Описаните тестови сценарии потвърждават коректността на модела за

описание на сцени и трансформации, както и на преносния формат според

изброените минимални критерии. Въпреки това, голяма част от описаните

възможности на формата не се покрива от направените тестове. Такива са

например:  пренасянето  на  медия  от  тип  текст;  възможността  за  обратна

връзка от клиента към сървъра;  промяна на позицията на камерата,  чрез

команда  от  сървъра;  промяна  на  детайлността  на  обектите  и текстурите.

Предвид  показаната  възможност  за  разширяване  и  модификация  на

спецификацията,  се  очаква  разработеният  формат  да  отговори  на

очакванията на конкретни софтуерни системи, в които да се използва.

5.5 Заключение

В тази глава е описана прототипна система, чрез която са извършени

серия тестове за потвърждаване на коректността на разработеното решение

и изследване на поведението му в различни ситуации. Описани са някои

детайли от реализацията на системата, начинът на построяване на тестовите

сценарии и са приложени резултати от изпълнението им, заедно с кратък

анализ.  Научно-приложни  приноси,  постигнати  в  тази  глава  са

дефинирането на подходящи тестови сценарии и анализът на резултатите от

тяхното  изпълнение.  Приложен  принос  е  разработването  на  тестовата

система.  В процес  на  подготовка  е  публикация на  тези  резултати.  Те  са

докладвани на [Д5].
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Заключение

Обобщение и получени резултати

Целта  на  този  дисертационен  труд  е  дефиниране  и  реализация  на

формат, който описва мултимедийна информация и по-конкретно векторна

анимация. Към формата трябва да се опише и протокол, който позволява

поточното пренасяне на различни мултимедийни данни. Такова пренасяне

трябва да позволява множество клиенти да „слушат“ едновременно даден

поток като могат да се свързват към него в произволен момент. 

Подробен анализ на поставените цели и произтичащите от тях задачи

и  ограничения,  в  светлината  на  различни  налични  частични  решения,  е

направен в глава първа. Във втора глава е описан детайлно подходът, чрез

който  да  се  постигне  тази  цел  и  е  направен  анализ  как  да  се  решат

поставените  задачи.  Подробна  спецификация  на  описания  формат,  чрез

която може да се направи конкретна реализация, е изложена в глава трета.

Начинът  на  използване  на  формата  и  организацията  му  в  протокол  е

предмет  на  четвърта  глава.  Детайли  от  реализация  на  примерна  тестова

система, подбор, изпълнение и анализ на няколко тестови сценария,  с които

да  се  потвърди  коректността  на  разработеното  решение  са  разгледани  в

глава пета.

Описаното решение постига поставените цели – позволява предаване

на векторна анимация, синхронно с други медии (звук, текст). Поддържат се

два типа предаване на медията – както индивидуално – в отделен канал за

всеки клиент, така и общо – един канал за всички клиенти. Структурата на

формата и правилата от преносния протокол решават проблема с поточното

излъчване и възможността за  стартиране на  възпроизвеждане скоро след

свързване  към  канала,  в  произволен  момент  от  излъчването.  При

дефинирането  на  формата  са  оставени  множество  възможности  както  за
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бъдещо развитие,  така  и  за  добавяне  на  специфична функционалност  от

системите, които го използват. По този начин по-нататъшното развитие на

формата, както и адаптирането му към конкретни специфични цели е лесно.

Направените емпирични измервания показват, че чрез този протокол може

да се пренася векторна анимация, синхронно със съпровождащ я звук, при

ниско  натоварване  на  преносния  канал.  Това  доказва  приложимостта  на

разработката.

Полезно  приложение  на  разработката  е  възможността  клиентът  да

дефинира сам параметрите при растеризация. Така при желание той може

да генерира едновременно две различни изображения за една и съща сцена

и  да  получи  стерео-3D  изображение с  параметри,  които  може  да  се

настройват без никаква намеса от страна на сървъра.

Доказателство  за  реалната  приложимост  на  разработката  е  също

интересът за използването ѝ при отдалечена визуализация на физична (по-

конкретно  флуидна)  симулация.  Той  е  проявен  от  голяма  софтуерна

компания,  разработваща  система  за  фотореалистична  визуализация  на

графика – стандарт в съвременната архитектурна и кино индустрия.

Според параметрите за оценка на решенията, посочени в таблица 1,

разработеното в дисертацията решение покрива всички критерии, а именно:

1. възможност за пренасяне на векторна графика;

2. възможност за пренасяне на различни типове медии;

3. възможност за описване и пренасяне на тримерни сцени;

4. възможност за контрол на изобразяването при клиента;

5. поточно  предаване  на  медиите  и  възможност  за  възпроизвеждане

след свързване в произволна позиция на потока;

6. слабо  натоварване  на  сървъра  и  клиента  извън  съответно

генерирането и възпроизвеждане на графиката и останалите медии;

7. средно натоварване на мрежата, съизмеримо с WebGL и X3D.
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Предвид покриването на тези критерии и следсъпоставка с описаните

в таблица 1 решения, разработеният в дисертацията оригинален формат

за описание и поточен пренос на векторна анимация, покрива всички

заложени  изисквания  и  е  по-добър  от  наличните  към  момента

алтернативни решения. 

Идеи за бъдещо развитие

Въпреки, че постига поставените цели, разработеният формат далеч

не  изчерпва  областта.  Може  да  се  работи  за  подобрения  и  развитие  в

няколко  посоки.  Едната  от  тях  е  допълнително  намаляване  на  обема

пренасяни  данни.  За  целта  може  да  се  използва  по-добра  компресия  на

обектите,  например  използваща  речников  подход  с  предварително

дефинирани речници, предвид еднотипността на данните. Също така може

да се подбере по-ефективен, от гледна точка на обем, формат за представяне

на  обектите.  Още  една  възможност  за  намаляване  на  обема  данни  е

използването  на  16  битови  числа  с  плаваща  точка  за  описание  на

геометричните  трансформации.  Този  подход  ще  затрудни  както

генерирането,  така  и  възпроизвеждането  на  медията  на  стандартни

процесори, но ще намали обема на пренасяните данни, както и ще е удобен

за  директна  работа  с  графични  процесори,  които  поддържат  такъв  тип

данни.

Друга  посока  за  развитие  е  разширяване  на  функционалността  на

формата.  Един начин за  това  е  въвеждане  на  макро-език за  описание  на

трансформациите,  чрез  който  с  минимален  обем  да  се  предават  сложни

трансформации,  включително  процедурни  или  механични,  както  и

циклично  повтарящи  се  трансформации.  Полезно  би  било  добавяне  на

процедурно генерирани обекти.  В настоящата  версия на  формата  липсва

поддръжка на шейдъри. Кодът на шейдърните програми може да се пренася

в  отделен  тип  пакет,  подобно  на  текстурите  и  да  се  цитира  по  подобен

начин.  Също  така  не  се  поддържат  версии  на  текстурите.  Такава
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функционалност лесно може да бъде добавена по подобие на версиите на

обектите.  Полезно  би  било  и  дефиниране  на  канал,  пренасящ  медия,

описана общо по тип, например чрез MIME декларация, широко използвана

в много приложни мрежови протоколи.

Трето направление за развитие е разширяване на възможностите на

протокола. Възможно е реализиране на повече команди за управление както

на поведението на клиентите, така и на сървъра. Такова разширение би било

много  полезно  за  реализация  на  учебни  системи  върху  направената

разработка.

Форматът,  резултат  от  този  дисертационен  труд,  позволява

осъществяването  на  описаните  бъдещи  модификации  и  разширения  без

промяна на описанието и без нарушаване на функционалността си – само

чрез заложените възможности за разширение. Това също е в съответствие с

поставените цели.
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Авторска справка

Основни приноси в дисертационния труд

По мнение на автора основните приноси в настоящата дисертация са
следните:

Научни:

• Направен е преглед, обзор и анализ на съществуващи решения на
поставените  проблеми.  Оценени  са  техните  предимства  и
недостатъци (Глава 1).

• Дефинирани  са  изисквания  към  формат  за  представяне  на
векторна  анимацията  и  протокол  за  пренос  на  мултимедия,
включваща такава анимация (Глава 2).

• Дефиниран  е  описателен  формат  за  векторни  сцени  и
трансформации,  който  покрива  всички  заложени  изисквания
(Глава 3).

• Дефиниран е преносен формат за векторна анимация, подлежащ
на  поточен  пренос,  който покрива  всички  заложени  изисквания
(Глава 3).

• Построена е схема за мултиплексиране и съвместно предаване на
векторна  анимация  с  други  медии,  чрез  адаптиране  на  идеята,
залегнала в наложилия се формат MPEG-1.1 (Глава 3 и Глава 4).

• Дефиниран  е  мултиплексен  формат,  който  позволява  синхронен
пренос  на  множество  медии  в  един  канал,  покриващ  всички
заложени изисквания (Глава 3 и Глава 4).

• Описан  е  адаптивен  модел  на  протокол  за  пренос  на  поточни
мултимедийни  данни  между  клиент  и  сървър,  осигуряващ
нормално натоварване на преносната среда (Глава 4).

Научно-приложни приноси:

• Дефинирани  са  подходящи  тестови  сценарии  за  проверка  на
поведението на описания формат (Глава 5).

• Проведени  са  емпирични  изследвания  и  е  направен  анализ  на
резултатите  за  натоварване  при  използване  на  предложените
формати и протоколи в тестово софтуерно решение (Глава 5).

Приложни приноси:

• Реализиран е описаният формат и алгоритмите за използването му
(Глава 5).

• Реализирана  е  прототипна  система,  чрез  която  са  проведени
тестове и е потвърдена валидността на описания в тезата формат
(Глава 5).
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Приложение А
Примерно съдържание на медийни пакети

На следните две фигури са показани два медийни пакета от поток

анимация, носещи съответно трансформации и пълно описание на сцена.

Дадени  са  кратки  коментари  за  стойностите  на  отделните  полета.  За

удобство данните са групирани йерархично и са оцветени.

Фигура 21. Примерен пакет, описващ трансформации (P пакет)
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Фигура 22. Примерен пакет, описващ сцена (I пакет)

151



Приложение Б
Йерархична схема на формата по пакети и структури

Фигура 23. Йерархична схема на пакети и структури
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      Транспортен 
      пакет

      Каталог

      Поток тип 0

      Анимация

      Звук

      Анимация

      Текст

      Запис за

      Команди

      Параметри
      за изглед      Определя

      Анимация
      Речник на 
      обектите

      Промяна на 
      речник на 
      обектите

      Речник на 
      текстурите

      Промяна на 
      речник на 
      ткстурите

      Пълно 
      описание 
      на сцена

      Трансформация 
      между два 
      кадъра

      Звук

      Текст

      Речник 
      по поръчка

      Поток тип 2

      Поток тип 3

      Поток тип 4

      Поток тип 5

      Съответствие

      Obj данни с компресия

      Obj данни без компресия

      Обект - група

      Тип 2

      Тип 3

      Тип 0

      Поток тип 1

      Тип 1

      Тип 2

      Тип 3

      Нов обект

      Изключване на обект

      Възстановяване на обект

      действие 1

      действие 2

      действие 3

      Данни за текстурата

      Нова текстура
      действие 1

      Обикновен обект

      Светлинен източник

      Обект - група

      Фоново осветление

      Насочена светлина

      Точков източник

      Коничен източник

      Обемен източник

      елемент 1

      елемент 2

      елемент 3

      Тип 6

      Тип 7

      Тип 4

      Тип 5
      Матрична

      Ротация

      Тип 0

      Транслация

      Мащабиране

      Промяна на цвят

      Промяна на прозрачност

      Добавя елемент

      Премахва елемент

      Скрива елемент

      Показва елемент

      Тип 1

      Тип 2

      Тип 3

      Тип 4

      Тип 5

      Тип 6

      Тип 7

      Тип 8

      Тип 9

      Без компресия (PCM)

      Компресиран звук

      Тип 0

      Тип 1 - 6

      Общ за системата

      Общ за медията

      Общ, компресиран

      Субтитри subRip

      Субтитри EIA-608

      Тип 0

      Тип 1

      Тип 2

      Тип 3

      Тип 4

      Съответствие
      Тип 0

      Съответствие
      Тип 1

      Тип 2-9

      Тип 1



Декларация за оригиналност

Настоящият  дисертационен  труд  е  изцяло  авторски  продукт  и  в

неговото разработване не са използвани чужди публикации и разработки в

нарушение на авторските им права.
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