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Aspecte introductive 

 Protocoale speciale sunt definite pentru serviciile de 

“Content Delivery” (CD); 

 O reţea CD se caracterizează prin existenţa mai multor 

servere distribuite în reţea care stochează datele; 

 “Content Delivery” se referă la streaming şi transfer 

de fişiere; 

 Protocoalele definite în sistemul DVB (DVB-H – 

“Handheld”) se bazează pe transfer de date IP (IP 

Datacast) atât punct la punct cât şi punct la multipunct; 

 Protocoale similare sunt definite în 3GPP MBMS  

(Multimedia Broadcast Multicast Service); 
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Aspecte introductive 

 IP “Datacast” – sistem broadcast end-to-end pentru 

transferul oricărui tip de conţinut digital; 

 În cazul particular la sistemului DVB există o cale 

unidirecţională de broadcast care poate fi combinat 

cu o cale bidirecţională asigurată de o transmisie 

mobilă/celulară – se asigură interactivitatea; 

 Protocoalele sunt bazate pe transmisie/rutare IP şi 

sunt implementate atât în serverele cât şi în 

terminalele IP “Datacast”; 
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Sistemul de transport IP Datacast 

 Sistemul IP Datacast este proiectat să transporte date 

cu conţinut variat: audio, video, text, imagini, date 

binare; 

 Serviciul de transport oferit de IP Datacast se poate 

clasifica în două clase: streaming şi transfer de fişiere; 

 Se pot identifica trei nivele funcţionale distincte: 

 Nivelul “Bearer” (purtător): asigură mecanismul prin care 

se realizează transmisia efectivă 

 În cazul de faţă acest nivel este implementat de sistemul DVB-H 

 DVB-H bearer se poate combina cu “bearers” punct la punct 

pentru a oferi un serviciu complet bidirecţional; 
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Sistemul de transport IP Datacast 

 Nivelul metodă de transport “Delivery method”: sunt 

definite două metode de transport şi anume: transfer 

de fişiere şi streaming; 

 Sunt incluse funcţionalităţi ca şi: securitate (pe bază de chei), 

control erori şi flux, etc. 

 Nivelul serviciu utilizator “User service”: permite 

executarea aplicaţiilor utilizator; 

 Diferite aplicaţii impun diferite cerinţe, cum ar fi metoda de 

transport utilizată; 

 Alte cerinţe: debit, BER, timp de întârziere; 
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Stiva de protocoale IP Datacast 

 Figura ilustrează protocoalele utilizate pentru 

“content delivery” în DVB-H,şi relaţia dintre ele  
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Stiva de protocoale IP Datacast 

 Protocolul RTP (“Real Time Protocol”) este utilizat pentru 

servicii de streaming pentru transportul în timp real a 

informaţiilor audio, video şi subtitrare; 

 Protocolul FLUTE (“File deLivery over Unidirectional 

Transport”) este utilizat pentru transferul de fişiere în 

cazul serviciilor care procesează datele numai după ce 

au fost descărcate în totalitate; 

 Rapoartele post-corecţie şi recepţie sunt transportate cu 

protocolul FLUTE în comunicaţii punct la multipunct sau 

utilizând HTTP şi TCP pe legături punt la punct; 

 Mesajele KSM (“Key Stream Messages”) şi KMM (“Key 

Management Messages”) sunt transportate utilizând UDP 

peste DVB sau TCP/IP pe legăturile punt la punct; 
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Modelul de buferare/procesare 

 
 Modelul de bufferare la recepţie 

 Bufferul de transport primeşte un flux de transport TS 

(“Transport Stream”) şi elimină pachetele duplicate; 

 Bufferul decapsulare multiprotocol este utilizat pentru decodare 

FEC şi decapsularea datagramelor IP; 

 Bufferul de decapsulare RTP are rolul de a reduce 

variabilitatea fluxurilor elementare şi de a asigura un debit cât 

mai constant pentru decodor; 

 Există un astfel de buffer pentru fiecare flux elementar;  

 Bufferele cu date codate şi decodate sunt specifice codării 

sursei; Trebuie inpuse restricţii de temporizare corespunzătoare; 
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Protocol pentru transfer de fişiere 
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 Transferul de fişiere şi a altor obiecte binare 

utilizează protocolul FLUTE; 

 Permite o gamă de servicii de transfer de fişiere: 

 Transfer progresiv, transfer oportunistic, “Electronic 

Service Guide” – descriere serviciu transport; 

 FLUTE este construit peste o instanţiere a 

protocolului “Asynchronous Layered Coding” (ALC); 

 ALC combină trei module: “Layered Coding Transport 

(LCT), un bloc de control congestie şi un bloc “Forward 

Error Correction” (FEC); 

 Se asigură transfer asincron şi sigur cu (posibil) control 

congestie de la o sursă la un număr nelimitat de destinaţii; 



Protocol pentru transfer de fişiere 

 Controlul congestiei nu este adecvat (în general) 

pentru transferuri de date de tip IPDC – din acest 

motiv nu este definit pentru transferul de fişiere IPDC; 

 Blocurile componente FLUTE sunt prezentate în figură;  

 FLUTE este implementat peste UDP/IP şi este 

independent de versiunea de IP şi de tipul legăturii 

de date utilizate; 

 

 
 

 Blocuri componente FLUTE 
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Blocuri componente FLUTE 

 ALC utilizează blocul LCT pentru a asigura 

funcţionalitate “in-band” de management a sesiunii; 

 Blocul LCT prezintă mai multe câmpuri care sunt 

moştenite şi specificate de către ALC; 

 ALC utilizează blocul FEC pentru  asigura integritate;  

 Blocul FEC asigură selecţia unui cod FEC 

corespunzător sau este posibil să nu se utilizeze FEC; 

 ALC nu este complet specificat şi în general transportă 

obiecte binare de lungime finită sau nedeterminată; 

FLUTE este complet specificat; 

 Flute este un protocol complet specificat, care poate 

transporta obiecte binare de orice tip; 
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FLUTE - mecanism de transfer de fişiere 

 FLUTE utilizează instanţe ale unui obiect special, “File 

Delivery Table”, care asigură indexarea fişierelor şi a 

parametrilor de recepţie esenţiali în cadrul sesiunii 

FLUTE; 

 Scopul protocolului FLUTE este de a transfera 

conţinut/informaţie în fişiere; 

 Este vorba de date: Audio/Video, date binare, imagini 

statice, Text, metadate, etc. 

 Se utilizează o segmentare a fişierelor în blocuri sursă şi 

a blocurilor în simboluri; 

 FLUTE poate permite mai multe canale cu rată diferită într-o 

sesiune, un singur canal fiind obligatoriu – canalul de bază;   
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FLUTE - mecanism de transfer de fişiere 
 Algoritmul de codare a simbolurilor: 

 Există posibilitatea transmisiei necodate (fără FEC), 

respectiv codate (cu FEC); 

 Schema de codare FEC utilizată este Raptor FEC: 

 Specifică construcţia blocurilor şi a pachetelor sursă; 

 Specifică contrucţia pachetelor de reparare (“repair packets”); 

 Algoritmul de codare şi decodare; 

 Pentru a se asigura facilităţi de descoperire a serviciului, 

sursa trebuie să asigure un număr corespunzător de 

pachete necodate FEC; 

 Controlul congestiei – nu se utilizează control congetie la 

nivelul transport pentru simplificarea operaţiilor; 

 Fişierele transmise pot fi comprimate înainte de transfer; 
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FLUTE - mecanism de transfer de fişiere 

 Stabilirea lungimii pachetelor ALC 

 Pentru a se evita fragmentarea datagrameor IP datorită 

modificării MTU pe legătura de transmisie end-to-end 

este recomandat ca toate pachetele FLUTE, incluzând 

antetele IP/UDP/ALC, să nu fie  mai mari decât MTU 

cel mai mic – de ex. 1500 byţi;  

 Semnalizarea sfârşitului fişierului şi a sesiunii FLUTE 

 Instanţele “FLUTE File Delivery Table (FDT)” includ un 

atribut de timp de expirare; sursa trebuie să utilizeze un 

timp de expirare absolut; 

 Sfârşitul sesiunii este descris de câmpurile din SDP 

(“Session Description Protocol”); 
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FLUTE - mecanism de transfer de fişiere 

 Nu este permis ca fişierele să se întindă peste mai multe 

sesiuni; este posibilă utilizarea unei sesiuni suplimentare 

pentru repararea fişierelor; 

 Un fişier sau simboluri ale unui fişier pot fi transmise 

simultan sau la momente diferite pe canale multiple;  

 Timpul de expirare a fişierelor trimise pe canale diferite poate 

diferi; 

 Mecanism de grupare pentru transferul de fişiere FLUTE; 
 Fişierele transferate sunt de regulă interconectate – de ex. paginile Web 

şi pachetele software; 

 Trebuie indicat receptorului fişierele care constituie un grup; toate 

aceste fişiere trebuie descărcate de receptor; 

 Există un câmp special în instanţele FDT FLUTE care permite gruparea 

fişierelor; 
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FLUTE - mecanism de transfer de fişiere 
 Descriptorul de sesiune de transfer de fişiere – SDP; 

 Descrie parametrii obligatorii şi opţionali pentru sesiunea de 

transfer de date IPDC; 

 Parametrii amintiţi includ: 

 Adresă IP sursă; 

 Număr de canale din sesiune; 

 Adresă IP destinaţie şi număr port pentru fiecare canal per media; 

 Identificator sesiune “Transport Session Identifier (TSI)”; 

 Timp început şi sfârşit sesiune; 

 ID protocol (de ex. FLUTE/UDP); 

 Tip media (adică date de transferat); 

 Capabilităţi FEC şi parametrii asociaţi; 

 Descriere sesiune transfer fişier IPDC – poate include parametrii:  
 Rata de transfer folosind descriptori (“modifiers”) de bandă SDP; 

 Limbaj serviciu per media;. 
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Sunt definite 5 tipuri de sesiuni de transfer de fişiere:  

 Transfer static de fişiere; 

 Transfer de conţinut fix; 

 Transfer dinamic de fişiere; 

 Carusel static de transfer de fişiere; 

 Carusel dinamic de transfer de fişiere; 

 Tipul de sesiune de transfer de fişier se determină din 

utilizarea FLUTE; sunt specificate de asemenea regulile 

după care se poate realiza o sesiune FLUTE; 

 Sesiune statică de transfer de fişiere 

 Este o sesiune de transfer a unui set predefinit de fişiere; 

versiunea fişierului se poate schimba, dar numai o versiune 

este transferată; 
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Implementarea cu FLUTE necesită o instanţă FDT (“File 

Description Table”); 

 Conţine o mapare între parametrii fişierelor şi fiecare TOI 

(“Transport Object Identifier”); Instanţa FDT se poate 

transfera de mai multe ori pe durata transmisiei;  

 Sesiune de transfer de conţinut fix 

 Este un caz special de sesiune statică de transfer de fişiere 

în care setul de fişiere şi versiunea/conţinutul lor nu se 

poate schimba pe durata sesiunii – vezi figura;  

 Implementarea cu FLUTE trebuie să conţină o mapare 

exhaustivă între fiecare TOI şi parametrii fişierelor; 

 O instanţă FDT se poate repeta de mai multe ori pe sesiune;  
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 

 

 

 

 
 Exemplu de sesiune de transfer de conţinut fix 

 Sesiune dinamică de transfer de fişiere 

 Este definit ca şi o sesiune de transfer de fişiere în care 

setul de fişiere se poate modifica; 
 Implementarea se realizează prin aplicarea dinamică a regulilor  FLUTE; 
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Carusel static de transfer de fişiere 

 Metodă de transfer nelimitată în timp pentru transferul unui 

set fix de fişiere care nu se schimbă – principiul este ilustrat 

în figură; 

 Implementarea cu FLUTE se realizează la fel ca şi în 

cazul transferului de conţinut fix, diferenţa fiind aceea că 

obiectele de date şi FDT se transmit continuu pe durata 

unei sesiuni care este nelimitată în timp; 

 Dacă se utilizează codare FEC Raptor atunci datele asociate 

unui anumit obiect includ şi simboluri de reparare şi nu se 

realizează repetarea datelor până nu se transmit 65536 simb.; 

 Pachetele din fiecare fişier pot fi trimise împreună ca şi un bloc 

sau pot fi întreţesute; 
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 

 

 

 Exemplu de transfer de fişier de tip carusel static 

 Carusel dinamic de transfer de fişiere 

 Reprezintă o sesiune de transfer de fişiere nelimitat 

în timp în cadrul căruia se transferă un set variabil de 

fişiere cu conţinut variabil; 

 Conceptul este ilustrat în figură; 

 Receptorul poate detecta modificările în carusel prin 

observarea modificării instanţelor FDT; 

 

 

 

An universitar 2014 – 2015 

Semestrul II 
Tehnici Avansate de Control al Fluxului de Date 22 



Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 

 

 

 Exemplu de transfer de fişier de tip carusel dinamic 

 Implementare utilizând FLUTE 

 Caruselul dinamic este realizat în mod similar cu 

sesiunea dinamică de transfer de fişiere; 

 Diferenţă constă în faptul că instanţele FDT sunt 

trimise continuu pe durata unei sesiuni nelimitate în 

timp; atât instanţele FDT cât şi fişierele pot să-şi 

schimbe conţinutul pe durata sesiunii; 
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Dacă se utilizează o schemă Raptor FEC un obiect poate 

include simboluri de reparare; timpul de transfer va fi 

minimizat; 

 Repetarea datelor se realizează după ce se transmit 

toate cele 65536 simboluri posibile; 

 Pachetele fişierelor pot fi transmise împreună ca şi un 

bloc sau pot fi întreţesute; 

 Terminarea sesiunii 

 Fiecare terminal trebuie să poată determina când a 

recepţionat un număr corespunzător de simboluri şi poate 

părăsi sesiunea – nu mai primeşte informaţie nouă; 

 Detectarea terminării sesiunii diferă în cazul transferului fix 

şi a celui dinamic – fişierele se pot schimba; 
An universitar 2014 – 2015 

Semestrul II 
Tehnici Avansate de Control al Fluxului de Date 24 



Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Terminarea sesiunii de transfer cu conţinut fix 

 Terminalul a recepţionat o instanţă FDT cu un set 

complet de atribute; 

 Pentru fiecare fişier declarat în FDT s-au recepţionat 

cu succes toate pachetele; 

 Terminarea sesiuni pentru transfer static de fişiere 

(fără şi cu carusel) 

 Terminalul a recepţionat o instanţă FDT cu un set 

complet de atribute; 

 Pentru fiecare fişier declarat în instanţa FDT terminalul 

a recepţionat cu succes toate pachetele ultimei versiuni  
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Mecanisme de descărcare şi de carusel 

 Terminarea sesiunii pentru transfer dinamic de fişiere 

(fără şi cu carusel) 

 Receptorul poate utiliza un algoritm de timeout pentru 

a determina dacă sesiunea dinamică este completă; 

 Se utilizează timere cu care se verifică “noutatea” 

simbolurilor/blocurilor recepţionate; 

 Pe baza timerelor amintite se implementează un 

algoritm mai complex prin care se apreciază momentul 

de terminare a transferului; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Procedurile de transfer asociate sunt aplicabile la transfer 

de conţinut în IPDC peste DVB-H; aceste facilităţi sunt 

oferite în special receptoarelor care au un canal interactiv: 

 Simboluri de reparare a fişierelor sunt transferate cu protocolul 

FLUTE; mecanismul porneşte în momentul în care receptorul 

cere simboluri suplimentare s-au de reparare; 

 Simbolurile de reparare pot fi trimise pe o legătură punct la punct 

sau multipunct la multipunct; 

 Procedurile de raportare a recepţiei; permit receptorului să 

raporteze recepţionarea a unuia sau a mai multor fişiere; 

 Se pot raporta şi statististici legate de sesiunea de streaming; 

 Pentru a se evita congestionarea reţelei cererile pentru 

pachete de reparare şi rapoartele se trimit la serverele ad hoc; 

 Aceste pachete trebuie distribuite eficient pe resursele sistemului; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Mecanismul de reparare a fişierelor 

 Rolul acestui mecanism este de a repara fragmentele 

pierdute sau corupte ale fişirelor transmise; 

 Trei probleme trebuie să fie evitate: 

 “Feedbacks implosion” datorită numărului mare de 

receptoare care cer simultan pachete de reparare; 

acesta va duce la congestionarea reţelei în uplink; 

 Congestionarea canalelor downlink ce trebuie să 

transporte pachetele de reparare simultan la un număr 

mare de clienţi; 

 Încărcarea serverelor de reparare, datorat traficului 

mare de intrare şi ieşire; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Cele trei probleme sunt corelate şi trebuie abordate 

împreună pentru a se putea asigura reparare scalabilă şi 

eficientă a fişierelor; 

 Protejarea resurselor reţelei se poate realiza prin distribuirea 

cererilor de reparare în timp şi pe mai multe servere; 

 Pachetele de reparare se pot trimite pe legături punct la punct 

sau punct la multipunct; 

 Procedura globală include următoarele: 

 La receptor: 

 1) Se identifică datele lipsă ale unui transfer de fişiere; 

 2) Se calculează un “Back-offTime” aleator şi se selectează aleator 

un server dintr-o listă;. 

 3) Se trimite o cerere de reparare la serverul selectat precum şi 

timpul  (“Back-off”) calculat; 
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Proceduri de transfer asociate 
 La server: 

 1) Răspunde cu un mesaj de reparare ce conţine datele cerute 

sau redirecţionarea la un alt server sau informaţii legate de 

accesul la o sesiune de reparare punt la multipunct; mesaje de 

eroare sunt de asemenea specificate; 

 Identificarea necesităţilor de reparare 

 La sfârşitul etapei de transfer a fişierelor receptorul poate 

identifica necesităţile de reparare pe baza descriptorilor de 

sesiune; 

 FLUTE asigură receptorului informaţie suficientă pentru a 

determina structura blocului sursă şi a simbolurilor de codare; 

 Receptorul poate determina setul de simboluri suficiente pentru 

decodare; 

 Se pot cere simboluri specifice (fără FEC) sau un anumit număr 

de simboluri de corecţie (cu FEC); 
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Proceduri de transfer asociate 
 Distribuţia în timp a cererilor de reparare 

 Receptorul trebuie să trimită cererile de reparare pe durata 

unei ferestre bine specificate; 

 Receptorul primeşte un “offsetTime” la care începe procesul 

de reparare după transferul de date; 

 Receptorul primeşte un “RandomTimePeriod” în care 

trebuie să trimită cererea de reparare; 

 În acest interval receptorul generează un “RandomTime” (faţă 

de “offsetTime”) la care începe procesul de reparare, adică 

Back-offTime = offsetTime + RandomTime; 

 Se selectează aleator un server de reparare dintr-o listă 

specificată de instanţa de descriere a procedurii de transfer 

(FDT) – se poate specifica direct adresa de IP a serverului 

de reparare – pentru a evita cereri DNS; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Operaţiile serverului de reparare 

 Depind de strategia de reparare selectată: 

 1) Reparare independentă punt la punct a simbolurilor/ blocurilor 

unui fişier; 

 2) Reparare punct la multipunct a simbolurilor/blocurilor unui fişier; 

 3) Pe baza cererilor primite serverul poate decide pentru un set de 

simboluri strategia de reparare utilizată; se poate utiliza un 

algorithm de comutare bazat pe un prag; 

 Mesajul de răspuns reparare fişier 

 În momentul în care serverul de repare a asamblat 

elementele care permit receptorului să refacă datele se 

trimite un mesaj de pregătire; comunicarea se realizează în 

aceeaşi sesiune TCP şi HTTP cu care s-a trimis cererea de 

reparare; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Există 4 scenarii de posibile (pentru reparare): 

 Serverul trimite un mesaj de reparare ce conţine un set 

de simboluri codate; se utilizează protocolul HTTP; 

 Serverul redirecţionează clientul la un transfer  

broadcast/multicast de reparare; 

 Serverul redirecţionează clientul la un alt server de 

reparare; 

 Serverul generează un cod de eroare HTTP; 

 Pentru o distribuţie aleatoare uniformă a datelor 

pierdute un transfer HTTP imediat punct la punct a 

datelor de reparare este corespunzătoare pentru toţi 

clienţii; 
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Proceduri de transfer asociate 

 Transferul broadcast/multicast a datelor de reparare este 

de dorit în următoarele situaţii: 

 Un carusel este deja programat şi serverul de reparare 

preferă să gestioneze repararea după carusel; 

 Mai multe terminale cer aceleaşi date de reparare pe 

un interval scurt de timp; 

 Pentru a se face faţă pachetelor pierdute sau eronate se 

pot trimite rapoarte de recepţie atât de server cât şi de 

receptor; sunt definite procedurile corespunzătoare;  
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FEC la nivel de aplicaţie 
 Schema FEC utilizată este Raptor 

 Funcţional, schema FEC constă din două componente: 

 Generarea/recepţia blocurilor şi a pachetelor sursă; 

 Generarea/recepţia pachetelor Raptor FEC; codarea şi 

decodarea; 

 Codarea este sistematică; blorile şi simbolurile de date 

generate pot fi decodate de către un receptor care nu are 

capabilităţi FEC; 

 ID de payload FEC 

 Este un câmp de 4 octeţi ce include: 

 “Source Block Number” (SBN), (16 bits): întreg care identifică blocul 

sursă de care sunt legate simbolurile codate; 

 “Encoding Symbol ID” (ESI), (16 bits): identificator întreg pentru 

simbolul codat; 
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FEC la nivel de aplicaţie 

 Transmisia obiectelor de informaţie FEC 

 Obiectul de transmisie FEC include: 

 ID codare FEC; 

 Lungimea de transfer (F). 

 Parametrii T, Z, N şi A ce descriu construcţia 

blocurilor şi simbolurilor de codare; 

 

 ID Payload FEC 

 

 
 

 ID Codare FEC în format EXT_FTI 
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“Service Purchase and Protection” 

 Service Purchase and Protection (SPP) – asigură accesul 

clientului numai la un anumit conţinut; 

 Se implementează cu ajutorul secvenţelor: Key Stream 

Message (KSM); 

 Fiecare KSM Stream este transportat cu un flux UDP separat; 

Management Message (KMM) stream – asigură managementul KSM; 

 Semnalizarea implementată permite unui terminal să 

identifice care stream KSM este relevant pentru fiecare 

media; 

 Mai multe fluxuri media pot utiliza acelaşi flux KSM şi implicit 

aceleaşi chei, sau pot utiliza fluxuri KSM diferite; 

 Un singur flux media poate referi mai multe fluxuri KSM care 

asigură transferul aceloraşi kei de criptare; 
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