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Abstrakt

Idag  finns som alltid behovet att  distribuera media.  Allt  eftersom prestandan för 
överföring av information i dator-nätverk har ökat har detta blivit möjligt  genom 
streaming, strömmande media. Detta innebär att klienten inte behöver ladda ner hela 
materialet för att kunna se eller lyssna på det. Allt eftersom kravet på kvalitén av 
materialet ökar blir kraven på nätverket högre. Precisallt Media AB är ett företag 
som sysslar med digital skyltning. För att nå ut med film till sina skyltar som finns i 
olika butiker och varuhus, schemaläggs och skickas film till en vanlig pc som sköter 
skylten. Lagring av video sker lokalt, det vill säga materialet som spelas upp på en 
skylt är lagrat på samma dator som spelar upp det. Detta är ingen effektiv lösning 
eftersom överföringen av material som sker över Internet måste ske till varje dator 
som ska spela upp det. Går det att skapa en effektivare lösning genom att använda 
streaming hos kunden? Och går det att  effektivisera distribueringen av media till 
kundens nätverk?
Nyckelord: digital skyltning, streaming, nätverk, video
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1 Inledning

Idag finns det ett  behov av att  distribuera media i olika former. Tidigare har detta 
enbart skett genom exemplarframställda medium som kassettband, videokassettband 
(VHS), CD-skivor eller genom tv och radiokanaler.  Tack vare Internets popularitet 
och utbredning öppnades en ny kanal för att distribuera och överföra mediefiler. Från 
början  var  filöverföring  någonting  tidskrävande  som  tog  mycket  kapacitet  ur  ett 
datornätverk, men ökande prestanda har gjort det möjligt att strömma media direkt till 
klienten, ”streaming”.

Välkända kommersiella underhållningswebbplatser som YouTube och musiktjänster 
som Spotify som används av tusentals människor dagligen är exempel på tjänster som 
inte kunnat existera utan denna teknik. Nyckeln till deras framgång är att användaren 
inte behöver vänta på att få se filmklipp eller lyssna på musik. Uppspelningen börjar 
direkt och man kan till och med hoppa framåt och bakåt i strömmen precis som om 
filen fanns på användarens hårddisk.

Precisallt Media AB (Pam) är ett företag som sedan starten 2006 haft som affärsidé att 
både producera, distribuera och tillhandahålla lösningar för digital  skyltning. Dessa 
skyltar består av en eller flera LCD-skärmar och en dator som spelar upp innehållet på 
en och ibland flera skärmar.

1.1 Bakgrund

I  den  nuvarande  lösningen  är  det  en  vanlig  PC,  med  Windows  XP,  som  sköter 
presentation av innehållet på en skylt. All presentation på skärmen görs i en webbsida 
i Mozilla Firefox som körs i kiosk-mode, det vill säga att webbläsaren inte har några 
navigeringsknappar, statusrad, localisation-bar eller fönsterdekorationer samt att den 
tar upp hela skärmen. Det finns olika typer av innehåll som kan visas på skärmen; 
specialskrivna  webbtjänster,  sidor  för  digitala  anslagstavlor,  sidor  som annonserar 
bokade  möten  och  kommande  besök.  Dessa  ”tjänster”  är  för  kunder  som vill  ha 
skärmar  i  till  exempel  företagets  lobby  eller  och  är  helt  webbaserade  med  en 
webbplats hos Precisallt Media AB där kunden själv kan logga in och administrera 
tjänsten. Den andra typen av innehåll är film. Exempel på film kan vara reklamfilmer 
för nya produkter eller annonsering för kommande evenemang och erbjudanden.

Man är inte bunden att visa endast en sorts innehåll på skärmen åt gången. För att visa 
flera budskap samtidigt är websidan som visar innehållet skriven att visa innehåll av 
olika typ i <div >-taggar som kan placeras på olika sätt i fönstret. För att spela upp 
film i fönstret används Windows Mediaplayer-plugin för Mozilla. Alla budskap som 
publiceras  följer  ett  schema.  På  så  vis  kan  olika  sorters  budskap visas  med  olika 
intervall i samma utrymme. 

All media som produceras av Precisallt Media AB eller av en tredje part och som ska 
distribueras till en kunds skärmar lagras på en filserver som kör GNU/Linux Ubuntu 
hos Precisallt media AB. När en klientdator fått sitt schema uppdaterat är det upp till 
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kleintdatorn  att  hämta  rätt  filmer  från  servern.  Överföringen  sker  med  unix-
kommandot scp. Uppspelningen sker sedan lokalt från klientdatorns hårddisk.

1.2 Problem

Det  finns  några  problem  med  den  nuvarande  lösningen.  De  problem  som  detta 
examensarbete kommer behandla är de som rör överföring och uppspelning av film.

Det är nu tänkt att ett nytt system för digital skyltning ska utvecklas tillsammans med 
ett företag, Interactive TV Arena (ITV). Det nya systemet är tänkt att först och främst 
rätta  till  de  problem  som  finns  i  det  gamla  samt  förbättra  och  effektivisera 
distributionen av media till skärmarna.

Den  nuvarande  lösningen innebär  att  om två  skärmar  hos  samma  kund  ska  spela 
samma film måste filmen skickas två gånger, en för varje skärm (eller fler gånger om 
det finns fler klienter).

Det är också önskvärt att den nya lösningen inte använder Microsoft Windows Media 
plugin för uppspelning av video eftersom det i bytet mellan två filmer uppstår en kort 
vit  bild  som stör  helheten eftersom övergången till  nästa  film inte  blir  tillräckligt 
mjuk.

1.3 Syfte

Den nya  lösningen måste  lösa problemen med den korta blixt  som uppstår  i  bytet 
mellan video och ha ett effektivare system för distribution av media till kunden. Detta 
system är tänkt att använda streaming till de klientdatorer som sköter skärmarna.

Syftet med arbetet är att ta reda på och redogöra för hur ett sådant system skulle kunna 
se ut och se om det finns öppen mjukvara och standarder som kan utnyttjas för digital 
skyltning och som inte lider av de tillkortakommanden som den nuvarande lösningen 
har.

Resultatet av detta kommer sedan att presenteras som ett underlag för hur ett system 
för digital skyltning kan byggas upp.

1.4 Frågeställning

De frågor för den nya lösningen som den här rapporten ska försöka besvara är

• Vilken mediaspelare ska användas på klientdatorerna?
• Finns det stöd för något streamingprotokoll i dessa mediaspelare?
• Kommer dessa spelare behöva modifieras?
• Hur ska systemet för distribution se ut och hur sker distribution effektivast?
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1.5 Avgränsningar

Den slutgiltiga produkten kommer  innefatta flera mer  eller mindre  komplexa delar 
som inte kommer behandlas i den här rapporten. Dessa delar är bland annat

● Val av maskin (klientdator) som kommer sköta uppspelning och presentation 
av innehåll på skärm.

● System för administration av skyltar som kunden kan göra själv genom ett 
webbaserat administrationsgränssnitt.

● Ett ramverk för presentation av innehåll på en skärm. 
● Mekanismer för schemaläggning av innehåll och ”content-switching”.

Dessa system kommer inte tas upp i den här rapporten och det kommer antas att dessa 
system redan fungerar för detta underlag. Det kan ändå vara bra att läsaren har dessa 
system i åtanke.

1.6 Ordlista

I  den  här  rapporten  kommer  viss  terminologi  som används  hos  Pam och ITV att 
användas. De termer som används presenteras här.

Kund
Med kund i denna rapport menas den beställare, organisation eller det företag som har 
köpt och utnyttjar systemet för digital skyltning. Med andra ord en kund för Pam.

Klientmaskin
Med  Klientmaskin  menas  den  maskin  (PC,  Set-top  box  eller  dyl.)  som  kommer 
användas med en eller flera skärmar för att presentera innehåll på. Denna maskin är 
altså Klient till den server som ger den material att spela upp.

SCP
SCP är  ett  program som finns  förinstallerat  på  de  flesta  Unix  och  Unix-liknande 
operativsystem och används för att kopiera filer över nätverk. Programmet utnyttjar 
SSH-protokollet för en säker uppkoppling och filöverföring.
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2 Metod

Här diskuteras vilka metoder som kommer att användas för arbetet

2.1 Val av metod

Eftersom tanken med det  här  arbetet  är  att  resultatet  ska användas  som grund för 
utveckling av en ny lösning för distribution av media i ett system för digital skyltning 
krävs en noggrann undersökning av vilka tekniker som finns och av dessa välja ut de 
som lämpar sig bäst beroende på kostnad och tid.

Den  främsta  metoden  kommer  därför  bli  research  av  streaming  och  datornätverk. 
Genom  analys,  diskussion  och  komparativa  studier  kommer  beslut  om  vilka 
mjukvaror och protokoll som ska användas att fattas. Diskussion har främst skett med 
personal på ITV Arena och Precisallt Media AB och mycket kunskap och inspiration 
har  givits  av  Dan  Kopparhed  som är  (industri-)doktorand  på  KTH/ICT/Tslab  och 
forskningsingenjör på ITV Arena. 

2.2 Test av mjukvara

För att se att mjukvaran som ska användas i lösningen klarar av de krav som ställs 
kommer test med streaming på olika sätt att göras med de valda mediespelarna.
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3 Teknisk bakgrund och teori

Här introduceras kort några begrepp som kommer nämnas senare i arbetet. 

3.1 OSI-modellen och IPS

OSI  (Open  Systems  Interconnection  -  Reference  Model)  är  en  modell  för  hur 
kommunikation i ett nätverk ska gå till. Modellen består av 7 lager som vart och ett 
behandlar  en  del  av  kommunikationen.  Dessa  lager  är  Applikationslagret, 
Presentationslaget, Sessionslagret, Transportlagret, Nätverkslagret, Länklagret och det 
Fysiska lagret.

Ett lager behöver endast kommunicera med lagret direkt under. Det gör att protokoll 
kan skrivas transparent och utan kunskap om hur överliggande lager implementeras 
eller vilken typ av data det skickar.

Namn Exempel på protokoll
7. Applikationslagret HTTP, SMTP, FTP

6. Presentationslagret MIME, SSL

5. Sessionslagret RTP, SIP

4. Transportlagret TCP, UDP, SCTP

3. Nätverkslagret IP, IPsec, ICMP

2. Länklagret Ethernet, MAC, ARP

1. Fysiskt lager TP, Radiovågor, etc.

Tabell 1: Tabell över OSI-modellen

Innan  OSI-modellen  började  användas  användes  en  annan  protokollstack,  IPS 
(Internet Protocol Suit som också kallas TCP/IP-modellen), som endast består av 4 
lager.  Denna  modell  slår  ihop  de  3  översta  lagren  i  OSI  modellen  till  ett  lager, 
Applikationslagret,  det  är  det  lager  som  implementeras  i  applikationen  som 
kommunicerar.  Transportlagret och Nätverkslagret  (som kallas Internetlagret i  IPS) 
behandlar  ungefär  samma  saker  som i  OSI  modellen  men  de  två  nedersta  lagren 
(Länklagret och det Fysiska lagret) slås i IPS ihop till ett lager, Länklagret [2].

Kommunikationen kan gå till  på följande sätt.  En webbläsare skickar en förfrågan 
(GET) till en HTTP/1.1-server (webbserver). Kommandot och tillhörande paramtrar 
packas ihop i applikationslagret. I Transportlagret använder HTTP sig av TCP. Datat 
packas  ner  i  TCP-segment  och förses  med  en TCP-header  och skickas  vidare,  till 
nätverkslagret. På Nätverkslagret används IP-protokollet. Segmentet plockas isär till 
IP-paket  och  varje  paket  förses  med  en  IP-header  som  innehåller  sändarens  och 
mottagarens IP-adress (se IP). Sedan skickas varje paket vidare till Länklagret som 
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skickar paketen som ramar ut i etern. När mottagaren tar emot IP-paketen plockas de 
undre lagrens header bort i omvänd ordning och sätts ihop tills det bildar de data som 
ursprungligen  skickades  i  Applikationslagret.  Webbservern  kan  nu  utföra  lämplig 
åtgärd (skicka den resurs som klienten begärde).

Här  nedan beskrivs  några  av protokollen i  dessa  modeller  som omnämns  i  denna 
rapport med början på applikationsnivå.

3.1.1 HTTP
HTTP  (Hyper  Text  Transfer  Protocol)  är  ett  protokoll  som  opererar  i 
Applikationslagret av IPS modellen och implementeras i till exempel webbläsare. Det 
är  ett  stateless  protokoll  som används  för  kommunikation  mellan  webbserver  och 
klient (webbläsare) och främst för överföring av hypertext och bild (hypermedia) men 
kan även användas för att skicka filer av varierande typ. Förfrågningar till servern görs 
av klienten genom ett begränsat antal verb, exempel på verb är GET, för att begära en 
resurs eller POST för att skicka en resurs.

3.1.2 SMB
SMB (Server Message Block) är ett protokoll som opererar i Applikationslagret av 
IPS modellen  och används  för  att  dela  resurser  av olika  slag  mellan  datorer  i  ett 
nätverk,  till  exempel  hårddiskar  och  skrivare.  SMB är  ett  klient-/server-orienterat 
protokoll som använder NetBIOS över TCP/IP för sessionshantering. Liksom i HTTP 
är det klienten som skickar förfrågningar (SMBs) till servern för att till exempel öppna 
och redigera filer precis som i ett vanligt filsystem.

3.1.3 TCP

TCP (Transport Control Protocol) är ett protokoll som opererar i Transportlagret av 
OSI modellen. TCP är ett förbindelseorienterat protokoll. Det betyder att TCP skapar 
och sätter upp en session mellan två kommunicerande parter. Protokollet kontrollerar 
att paket som skickas kommer fram genom att skicka om förlorade paket och ser även 
till så att paketen kommer fram i rätt ordning. Dessa kontrollmekanismer skapar en 
viss overhead i en kommunikation.  Det gör TCP till ett lämpligt protokoll  för till 
exempel filöverföring och e-mail där det är viktigare att all data som sänds kommer 
fram och kommer fram i rätt ordning än att det kommer fram fort [2].

3.1.4 UDP

UDP (User Datagram Protocol) är ett protokoll som opererar i Transportlagret av OSI 
modellen. UDP är ett förbindelselöst protokoll som till skillnad från TCP inte skapar 
någon session mellan två kommunicerande parter. Avsändaren skickar paket utan att 
kontrollera om paketen kommit fram i rätt ordning eller om dom kommit fram över 
huvudtaget. UDP är lämpligt för applikationer där sessionshanteringen implementeras 
på en högre nivå och/eller där hastigheten är viktigare än att  all  data som skickas 
kommer fram som till exempel i datorspel där några borttappade paket inte är av större 
betydelse eller där datat har kort livstid som t.ex för video [2].
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3.1.5 IP

IP (Internet Protocol) är ett protokoll som opererar i Nätverkslagret av OSI modellen 
och är det huvudsakliga protokollet för denna nivå på Internet (i IPS eller TCP/IP-
modellen). IP ansvarar för att plocka isär segment från överliggande protokoll, stoppa 
in delarna i IP-paket och skicka de till en mottagare endast baserat på mottagarens IP-
nummer. Ett IP-nummer är en logisk adress som tilldelas alla noder som direkt går att 
adressera i ett nätverk (datorer, routrar). IP-adressen är ett 32-bitars nummer som för 
läsbarhetens skull brukar delas upp i 4 oktetter avdelade med punkter (till exempel 
255.255.255.255). Denna form av IP-nummer kallas IPv4 och är den huvudsakliga 
formen av IP-nummer som används på Internet idag. IPv4 adresser håller successivt 
på att ersättas av det nya IPv6 som består av längre 128-bitars adresser. Eftersom IP 
inte  upprättar  någon  session  mellan  de  komunicerade  parterna  är  IP  ett  stateless 
protokoll som förlitar sig på att dessa mekanismer finns implementerade högre upp i 
OSI-stacken om de behövs [2].

3.2 Streaming, strömmande media

Streaming  är  ett  sätt  att  skicka  media  över  nätverk  samtidigt  som  en  mottagare 
avkodar och spelar upp det. Det innebär att en användare kan se på film eller lyssna på 
musik  (i  fortsättningen  används  den  generella  termen  media  som innefattar  båda 
typerna) samtidigt som materialet laddas hem.

Det  finns  två  typer  utav  streaming,  on-demand-  och  live-  streaming.  On  demand 
innebär att media ligger tillgängligt på streamservern och skickas inte innan en klient 
gör en förfrågan att få en ström. Den andra typen, live, innebär att servern hela tiden 
strömmar media till alla klienter Det innebär att klienten inte kan spola framåt eller 
bakåt i strömmen. Liveströmmen är bara tillgänglig exakt när den skickas vilket gör 
denna  typ  av  streaming  lämplig  för  till  exempel  sport-  eller  andra  direktsända 
evenemang och program.

I princip innebär streaming att data skickas och avkodas kontinuerligt, samtidigt och i 
samma  ordning  och  det  finns  många  tekniker  för  att  rent  praktiskt  implementera 
streaming. Dels finns det protokoll skrivna speciellt för att strömma media med vilka 
man kan utföra speciella operationer på strömmen, som till exempel att hoppa framåt 
och bakåt i strömmen, och dels finns det andra tekniker som utnyttjar protokoll som 
från början inte var menade för streaming.  De (andra) teknikerna brukar kallas för 
progressive-download  och  går  ut  på  att  man  i  princip  laddar  hem  materialet  till 
hårddisken samtidigt som en spelare avkodar materialet.

3.2.1 Unicast

Unicast betyder en-till-en kommunikation.

3.2.2 Multicast

Multicast  betyder  en-till-många  kommunikation.  Multicast  sker  på  IP-nivå där  det 
finns ett antal avsedda IP-nummer för multicasting.
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3.2.3 RTSP
RTSP  (Real  Time  Streaming  Protocol)  är  ett  nätverksprotokoll  som  opererar  på 
Applikationslagret  i  OSI-modellen och har  på senare  tid blivit  ett  väldigt  populärt 
protokoll för streaming. RTSP är en kusin till HTTP med likheterna att protokollet 
kommunicerar med enkla verb på samma sätt men till skillnad från HTTP är RTSP 
stateful  och  används  för  att  kontrollera  och  upprätthålla  sessionen  för  streaming 
mellan klient och server.

RTSP-paketen levererar själva ingen media utan används endast för  att  kontrollera 
uppspelningen med kommandon, en lämplig analogi är en fjärrkontroll som skickar 
”kommandon” som PLAY, PAUSE och STOP till en VCR. Med RTSP går det att 
hoppa fritt  i en ström, det vill säga begära att servern ska börja spela från en viss 
tidpunkt eller bildruta i strömmen.

Eftersom RTSP skapar en session mellan klient och server behöver det således inte 
förlita  sig  på  de inbyggda  kontrollmekanismerna  i  TCP utan kan istället  användas 
ovanpå UDP för att få en effektivare (snabbare) överföring. Det finns dock tillfällen då 
TCP  föredras  att  användas (t.ex om klienten eller  servern befinner  sig  bakom en 
brandvägg eller router utan öppna portar eller om förbindelsen anses opålitlig).  Ett 
protokoll som ofta används tillsammans med RTSP för överföring av media är RTP 
[1].

3.2.4 RTP
RTP  (Real-time  Transfer  Protocol)  är  ett  nätverksprotokoll  för  överföring  av 
strömmande media  i  realtid.  RTP använder UDP-protokollet för transport  eftersom 
sessionshanteringen hanteras av ett  annat  protokoll  (RTSP) och eftersom det anses 
viktigare att överföringen går fort än att den är pålitlig vid överföring av strömmande 
media.  RTP  används  ofta  parallellt  med  ett  kontrollprotokoll  (RTCP)  för  att 
säkerställa kvalitén på strömmen. [1]

3.2.5 RTCP
RTCP (RTP Control Protocol) är det nätverksprotokoll som används parallellt med en 
RTP ström  för att säkerställa dess kvalité (QoS). Detta gör den genom att samla in 
statistik  och  information  om  antalet  skickade  paket,  hur  många  paket  som  gått 
förlorade, jitter och RTT (Round Trip Delay Time). Denna information kan användas i 
nätverket  för  att  anpassa  bitrate  och  andra  parametrar  på  strömmen  så  att  dess 
upplevda kvalité blir högre.

3.2.6 QoS
QoS (Quality of  Service)  är  ett  begrepp för  paketförmedlande  förbindelser  för  att 
upprätthålla en viss kvalité på kommunikationen. För att undvika tappade paket, PDV 
(Packet  Delay  Variation),  bit-error  och  fördröjningar  garanteras  och  reserveras 
resurser åt applikationer och tjänster i noder i nätverket. Det kan till exempel handla 
om att  ge en högre prioritet  åt en viss typ av paket i routrar och switchars interna 
buffrar  och  köer.  QoS  är  speciellt  viktigt  för  strömmande  media  och  dess 
kvalitetssäkrande mekanismer används endast under förhållanden då sannolikheten är 
stor att ovanstående problem uppstår [1].
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3.2.7 SDP
SDP (Session Description Protocol) är egentligen inget protokoll utan ett format för en 
filtyp (ändelsen .sdp) som används för att beskriva en session för strömmande media. 
Det  förhandlar  fram  vilka  konventioner  som  sessionen  ska  använda  i 
kommunikationen. Dessa konventioner kan bland annat handla om vilken mediatyp 
som strömmen ska bära (video eller audio), vilket transportprotokoll som ska använda 
(t.ex RTP), bufferstorlekar, mediaformat med mera [1].

3.3 REST

REST (REpresentational State Transfer) är en mjukvaruarkitektur för distribuering av 
hypermedia i ett nätverk. I REST sker alla förfrågningar av klienten till servern och all 
överföring görs i form av resurser. En resurs i REST kan vara en bild eller en websida 
(hypertext).

REST bygger på ett antal grundprinciper:
• Varje  resurs  i  strukturen  går  att  adressera  med  en  unik  sträng  (URI  – 

Universal Resource Identifier).
• Ett  stateless  protokoll  (HTTP)  som tillhandahåller  ett  begränsat  antal  verb 

(GET, PUT, DELETE).
• Varje resurs har ett gemensamt gränssnitt för att överföra kommandon mellan 

klient och resurs.
• En uppsättning innehållstyper för att definiera hur en resurs ska representeras 

(MIME).

Ett bra exempel på REST är world wide web. WWW är en gigantisk skalbar struktur 
där varje resurs (webbsida, bild) kan adresseras unikt och som använder ett stateless 
protokoll, HTTP, för överföring av resurser mellan klient och server.

3.4 Fri mjukvara och Open Source

Eftersom projektet som ska använda det här arbetet som underlag ska använda sig av 
öppen mjukvara kan det vara bra att förklara vad det egentligen betyder.

Ett  vanligt  missförstånd  är  att  Open  Surce  och  Fri  mjukvara  är  samma  sak.  Det 
stämmer  till  viss del  men medans Open Source-rörelsen  lägger större vikt  vid att 
källkoden är öppen, det vill säga att den är tillgänglig för användaren att hämta och 
modifiera är fri mjukvara, som propageras om av Free Software Foundation (FSF), en 
ideologisk tanke om hur all mjukvara borde vara [8].

I denna rapport menas med öppen mjukvara sån mjukvara som är släppt med en öppen 
licens där användandet  av mjukvaran är  gratis  och där  källkoden är  tillgänglig  att 
modifieras.

3.5 Videokompression

De flesta  komprimeringsalgoritmer  för  bild,  ljud  och  film komprimerar  innehållet 
genom att ta bort sånt vi ändå inte kan uppfatta eller se. För video går det även att 
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utnyttja redundans i tidsplanet, det vill säga mellan bildrutor genom att man plockar 
bort delar av bilden som ser likadan ut i två eller fler efterliggande bildrutor.

Som  exempel  beskrivs  här  något  förenklat  hur  blockorienterad  och 
rörelsekompenserande videokomprimering går till.

Som man kan se i Figur 1 samplas och digitaliseras information från t.ex en kamera i 
det  första  steget.  Det  andra  steget  i  komprimeringen  går  ut  på  att  ta  bort 
färginformation ögat  inte kan uppfatta.  Det  har visat  sig att  det  mänskliga ögat  är 
känsligare för förändringar i ljusstyrka än färgskillnader.
Det kan man utnyttja vid kompression. Bilden konverteras från RGB där varje pixel 
representeras  av  Röd  Grön  och  Blå  färgkomponent  till  YUV  där  varje  pixel 
representeras  av  en  luminans-komponent  (Y),  som  betyder  ljusstyrka,  och  två 
krominans-komponenter (UV), som är färgvärden. Redan här har en viss kompression 
gjorts eftersom YUV är mer anpassat efter hur ögat uppfattar färg. Det finns olika 
färgdjup för YUV. YUV 4:4:4 betyder att  all ljus och färginformation finns kvar i 
bilden. Med YUV 4:2:2 menas att det finns hälften så mycket färginformation som det 
finns ljusinformation kvar i bilden. YUV 4:2:0 betyder att det finns tre gånger mer 
ljusinformation än det finns krominans i bilden. MPEG-2 och MPEG-4 har stöd för 
alla dessa format.

Sedan sker komprimering i  pixelplaner  (se  Figur  1)  där  varje bildruta delas  upp i 
macroblock, och varje macroblock till block om 8x8 pixlar (i MPEG-4 kan blockens 
storlek  och  proportioner  variera).  Sedan  transformeras  bildens  block  till  ett 
frekvensplan med en DCT (Discrete Cosinus Transform). I frekvensplanet kvantiseras 
alla koeffecienter för att få ner antalet värden varje koeffecient kan anta och på så vis 
minska  antalet  bitar  som behövs  för  att  beskriva  bilden.  Kvantiseringen  kan  inte 
återskapas av decodern och därför är den här formen av komprimering förstörande 
(lossy) [6]. Vissa frekvenser tas även bort helt.

En bildruta som endast har blivit kopmrimerad i pixelplanet kallas för en I-frame (I för 

infra som betyder inom). Den typen av bilder används som referensbild för de andra 
två bildtyperna som är P-frame (P för predictive) och B-frame (B för Bidirectional). 
Dessa  bilder  inehåller  inte  all  orginalinformation  utan  använder  information  från 
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föregående  bildrutor  (och  nästkommande  bildrutor  för  B-frames)  för  att  återskapa 
redundant  information,  altså  macroblock  av  bilden  som  ser  likadan  ut  på  båda 
bilderna. Komprimeringen kollar också efter macroblock som ser ut att ha flyttat sig i 
nästa bild och kompenserar med en rörelsevektor, detta gör att detta macroblock inte 
behöver finnas två gånger (se Figur 2).

I det sista steget entropikodas varje bildruta med en VLC kodning (Variable Length 
Coding) för att yttligare få ner den totala storleken.

3.6 Progressiv och sammanvävd bild

En progressiv bild (progressive på engelska) är en bild som ritas uppifrån och ned i ett 
svep till skillnad från en sammanvävd bild (interlaced på engelska) där en bildruta 
ritas i två svep, först udda linjer, sedan jämna linjer. En progressiv bild upplevs som 
skönare att titta på än en sammanvävd eftersom den sammanvävda bilden kan flimra 
något. Nyare skärmar och alla LCD-skärmar ritar upp bilden progressivt.

Bildsystemen NTSC och PAL (som används i Europa med viss avvikelse) använder 
sammanvävd bild som tar upp ungefär halva bandbredden jämfört med en progressiv. 
En  progressiv  bild  brukar  få  tillägget  p,  till  exempel  720p,  där  720  är  antalet 
horisontala bildlinjer, och en sammanvävd bild får tillägget i, till exempel 1080i.

3.7 Kontainerformat

Ett kontainerformat är ett filformat som specificerar hur video- och audio-strömmar 
lagras i en fil. Kontainern eller wrappern som den ibland kallas kan även innehålla 
annan metadata och information om strömmen och till exempel undertexter.

Det  finns  även  kontainers  som är  helt  oberoende  av  vilken  typ  av  kodning  som 
används på strömmen.

Några exempel på kontainerformat är

● AVI – Audio Video Interleave
● MP4 – Standardkontainer för MPEG-4 strömmar
● Matroska, .mkv, .mka – Öppet format som stödjer en mängd codecs.
● MPG, MPEG – Standard kontainer för MPEG-1 och MPEG-2 strömmar.
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4 Utförande

För att svara på frågorna i frågeställningen kan utförandet delas upp i två större delar. 
Den första delen är valet av mjukvara och protokoll och den andra är den topografiska 
designen och beskrivningen av hur systemet ska se ut. Dessa två delar behandlas under 
egna rubriker under detta kapitel. I de tre översta rubrikerna diskuteras och analyseras 
de val av teknik som gjorts.

4.1 Varför streaming?

I teorin så är all uppspelad media strömmande på något vis. Någonstans ligger media 
lagrad,  genom något  medium skickas  det  och någonstans tas  det  i  slutändan emot 
antingen för att lagras eller för att extraheras och spelas upp direkt. Som (ett något 
förenklat)  exempel  kan vi  ta  uppspelning av film i en modern PC.  Filmen ligger 
lagrad på en hårddisk, skickas genom en I/O bus, processas i CPU och RAM-minne 
och skickas till en display genom en annan I/O bus. Här gäller det att maskinen har 
tillräckligt snabba bussar för  att hinna förse skärmen med bildrutor i rätt takt och en 
tillräckligt snabb CPU för att hinna avkoda materialet

På samma sätt fast på en lite högre nivå kan man se strömmad video i ett nätverk. Här 
ligger videon lagrad på en hårddisk någonstans i nätverket. På begäran av en ”klient” 
skickas videon uppdelad i mindre bitar från servern till klienten som extraherar det 
komprimerade datat och förser en display med bildrutor. I det här fallet kan man se 
nätverket som en förlängning av den första data-”bussen”. Här ligger största vikten i 
att nätverket kan förse klienten med data i tillräckligt snabb takt.

På den här nivån är det ointressant vem som lagrar,  skickar och tar emot media. I 
praktiken skulle detta till och med kunna vara samma maskin. I och med detta kan 
man skapa en REST-lik arkitektur av systemet vilket medför att man vinner alla de 
fördelar man får genom REST. REST gör också att caching proxies kan köras på valda 
ställen i systemet.  Med cachning kan man minska nätverkstrafiken något och spara 
bandbredd  för de tillämpningar där den är viktigast, t.ex för den strömmande videon.

Det kan anses vara slöseri med prestanda och resurser i en dator att strömma material 
som ligger på samma maskin. Att agera både server och klient bildar en liten overhead 
men dagens moderna hårdvara klarar detta.  Och med tanke på vinsten i  skalbarhet 
detta ger är det ett litet pris.

Det finns även fler fördelar med streaming som nämns senare.

4.2 Komprimering och format

Lagrad  video  kräver  mycket  utrymme.  Om vi  som exempel  tar  en  bildtruta  med 
storleken 720x576 pixlar (PAL) och med ett färgdjup på 24 bitar per pixel är vi uppe i 
(720 * 576 * 24 =) 9 953 280 bitar, dvs cirka 10Mbit per bildruta. För en sekund video 
med  en framerate  på  25 bilder  i  sekunden (PAL)  blir  detta  cirka  250Mbit/s.  Som 
jämförelse  kan man nämna att  de flesta hemmanätverk och uppkopplingar klarar  i 
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dagsläget en överföring på 100Mbit/s.  För att  få filmen i  en mer  hanterbar storlek 
använder  man  någon  videokomprimerigsalgoritm.  De  stora  standarderna  för 
videokomprimering kommer ifrån MPEG.

4.2.1 MPEG
MPEG (Moving Picture Experts Group) är en arbetsgrupp av cirka 350 medlemmar 
som består  av  representanter  från  industrin  och  den  akademiska  världen  som har 
producerat  flera  standarder  för   bild-  och  ljud-komprimering  samt  ramverk  för 
distribuering.  De  standarder  som  rör  video  och  audio-komprimering  återfinns  i 
MPEG-1, MPEG-2 och MPEG-4. [4]

MPEG-1 videokomprimering  är  den  äldsta  MPEG-varianten  (standardiserad  1992) 
och är designad att komprimera bitströmmar till ungefär 1.5Mbit/s och komprimerar 
med en faktor av ungefär 1:100 och producerar en bildkvatlité jämförbar med den i en 
videobandspelare. Video komprimerad med denna standard är främst tänkt för lagring 
på t.ex CD-ROM och för strömmad video till videokonferenser [5].

MPEG-2 (standardiserad 1994) är nästa version och komprimerar Standard Definition 
(SD) video till bitrates på runt 3-15Mbit/s. Denna standard används för digital video 
på t.ex DVD-skivor, marksänd digitaltv (DVB-T), satellitsänd digitaltv (DVB-S) och 
kabelsänd digitaltv (DVB-C) och finns i integrerade kretsar och hårdvara i t.ex Set-top 
Boxar (STB).

Den senaste varianten är MPEG-4  (standardiserad 1999) och är idag de facto standard 
för HD video och innehåller den senaste och hitills mest avancerade blockorienterade 
och  rörelsekompenserande  komprimeringen  för  video,  MPEG-4 part  10/AVC eller 
h.264. Den var från början tänkt för video som skickas över trådbundna och trådlösa 
nätverk i 64kbps men på grund av dess överlägsna komprimeringsalgoritm tilläts fler 
bitrates och den utökades för att användas för högupplöst video i Blu-ray och HD-
DVD  spelare.  Standarden  innefattar  tekniker  för  strömmande  media  och  ett  eget 
kontainerformat .mp4 (MPEG-4 part 14).

4.3 Val av spelare

Eftersom det  finns  en  uppsjö  av  mediaspelare  tillgängliga  var  det  nödvändigt  att 
begränsa antalet kandidater för det här projektet.  Ett  önskemål var att  spelaren var 
öppen,  dvs  att  spelaren  är  släppt  under  en  öppen  licens  och  hade  öppen  källkod 
tillgänglig.  Det  var  dock  inget  absolut  krav.  Önskemålet  las  främst  för  att  få  ner 
eventuella  licenskostnader.  Färdiga  proprietära  system för  streaming  finns  men  de 
kostar oftast mer pengar än det är försvarbart att lägga för ett litet företag. På grund av 
dessa  krav  gick  det  att  få  ner  storleken  på  listan  av  mediespalare  avsevärt,  men 
eftersom  även  stängda  spelare  går  att  nyttja  gratis  till  en  viss  gräns  finns  några 
proprietära, stängda spelare ändå med på listan.

Här  följer  en  lista  av  spelare  som  togs  i  beaktande  för  projektet  och  en  kort 
beskrivning av varje spelare.
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4.3.1 Windows Mediaplayer
Windows Mediaplayer (WMP) är en proprietär mediespelare av Microsoft. Den har 
stöd  för  RTSP och  introducerar  egna  media-kontainers  och  komprimeringar  .wma 
och .wmv. WMP finns endast för Windows och Mac OS vilket gör den till en ganska 
ointressant spelare för det här underlaget.

4.3.2 VLC
VLC är den kanske mest välkända av alla öppna spelare. Mycket av dess succé ligger i 
att den har stöd för många codecs och container-format och finns för en uppsjö av 
plattforma. VLCs bas av codecs ligger i dess implementation av FFmpeg (libavcodec, 
libavformat)  som  är  ett  programmeringsbibliotek  som  tillhandahåller  en  mängd 
codecs, stöd för flera kontainerformat och egna muxers och demuxers. VLC använder 
dock egna muxers och demuxers.

VLC har stöd för RTP/UDP och teamet bakom spelaren (VideoLan) tillhandahåller 
även en egen streamserver, VLS, men som numera till största del är integrerad i VLC. 
Detta borde tyda på att streaming är välutvecklat i VLC. VLC implementerar Live555-
biblioteket för streaming med RTSP.

4.3.3 MPlayer
Även  MPlayer  är  en  välkänd  öppen  spelare.  Den  finns  till  många  plattformar; 
Windows,  GNU/Linux,  Unix,  Mac  OS  X,  Syllable,  Amiga  OS,  etc  etc.  MPlayer 
implementerar FFmpegs codecs (libavcodec, libavformat) och stödjer således alla dess 
format  och  containers  och  har  även  stöd  för  windows  dll:er.  MPlayer  använder 
Live555 för streaming med RTSP och har stöd för ett nytt  streaming-bibliotek som 
heter libnemesi.

4.3.4 Real Player
Real Player är en propreitär spelare av RealNetworks som även är känd under namnet 
RealOne Player. Real Player finns till Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Unix och 
PalmOS och stödjer en mängd codecs såsom WMV, QuickTime mov etc etc. Real 
Player  introducerar  även egna proprietära  codecs;  RealAudio och RealVideo.  Real 
Player var en populär spelare för strömmande media från mitten av 90-talet till början 
av  2000-talet  men  har  sedan  dess  passerats  av   Windows  Mediaplayer  i 
marknadsandelar.  Spelaren  stödjer  RTSP  och  HTTP  för  streaming.  RealPlayer  är 
byggd ovanpå mediebiblioteket Helix (se Helix Player).

4.3.5 Helix Player
Helix Player är en öppen mediespelare som bygger på mediebiblioteket Helix. Helix 
är  ett  öppet  projekt  som  tillhandahåller  programmeringsbibliotek  för  att  skriva 
program  för  att  spela  upp,  producera  och  distribuera  media  i  nätverk  med. 
Helixbiblioteket  består  altså  också av en streaming-server,  Helix  DNA Server.  De 
största bidragen till  Helixprojektet görs av RealNetworks. Helix Player stödjer alla 
format  som  RealPlayer  stöjder  förutom  b.la  RealAudio  och  RealVideo.  Spelaren 
stödjer liksom Real Player RTSP och HTTP för streaming.
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4.3.6 Flash
Flash är en proprietär mediespelare och medieplattform ursprungligen tillverkad av 
Macromedia (nu uppköpta av Adobe). Det är en populär plattform för animation, spel 
och reklam på internet eftersom Flash klarar av vektorgrafik, raster och video. Enligt 
Adobe finns Flash installerat på 99% av alla desktop-datorer med tillgång till Internet 
[3].  Flash har  ett  eget  programmeringspråk,  ActionScript  som är ett  ECMAScript-
baserat  scriptspråk.  Från  Adobe  tillhandahålls  även  en  streamserver,  Flash  Media 
Server, som kan strömma video on demand eller live via RTMP. Servern har även stöd 
för HTTPTunneling.

4.4 Krav på mjukvaran

Under denna rubrik kommer de krav som ställs på den mediespelar som ska väljas för 
systemet.

4.4.1 Plugin
Eftersom lösningen är tänkt att utnyttja en webbläsares layoutmöjligheter är det ett 
absolut  krav  att  det  finns  ett  webbläsarplugin  för  Mozilla  som använder  spelaren. 
Möjligheten  att  skriva  ett  eget  plugin  baserat  på  en  öppen  spelare  togs  upp  men 
eftersom projektet har en rätt liten tidsram ansågs det en bit in i projektet inte vara 
försvarbart för en första version.

4.4.2 Streaming
Nästa krav är att spelaren klarar av strömmad media. Eftersom en ström kan skickas 
på olika sätt finns här några olika alternativ. 

● Streaming  från  en  streaming-server  som utnyttjar  streaming-protokoll  som 
RTSP.

● Streaming från utdelad nätverkshårddisk
● Med något annat protokoll som klarar streaming.

För det första alternativet krävs såklart inbyggt stöd för något streaming-protokoll. Av 
de spelare som fanns på listan klarar alla något sådant.  Eftersom RTSP, RTP/UDP 
verkar bli den stora standarden för mediaströmmande protokoll i framtiden talar det 
för användandet av en sådan spelare. Den enda spelaren på listan som inte klarar av 
RTSP är Flash.  På grund av detta och eftersom Flash är  propreitär  mjukvara  som 
kostar pengar att använda uteslöts den ur listan tidigt under projektet.

För det andra alternativet finns det egentligen inga överiga kriteriet. Eftersom utdelade 
nätverksdiskar är  monterade i  operativsystemet  som om de vore  lokala diskar  kan 
denna form av streaming ske helt transparent för spelaren. Det betyder att spelaren inte 
behöver veta att materialet skickas över ett nätverk.

Det  tredje  alternativet  betyder  att  spelaren  måste  ha  inbyggt  stöd  för  något  annat 
protokoll. De flesta spelare klarar strömmad media via t.ex http, ftp eller mms.
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4.4.3 Upplösning och format
På grund av att skärmarnas storlek ökar och upplösningen blir högre måste nya skyltar 
klara  av  allt  högre  upplösningar.  Standardupplösningen  för  skyltar  från  Precisallt 
Media AB ligger idag på 1360 x 768 pixlar men detta kommer att öka allt eftersom 
displayer blir billigare och efterfrågan på större skärmar ökar. 

Det största problemet med detta är inte, som jag ser det, att hårdvarukraven kommer 
att öka. Detta löser sig eftersom även hårdvaran som sköter uppspelningen kommer bli 
billigare i framtiden. Den stora utmaningen ligger istället i att hitta mediespelare som 
klarar av de högre upplösningarna och som utnyttjar den nya hårdvaran. Detta gäller 
även för rådande standarder och krav på videokvalité. Därför är valet av spelaren extra 
noggrann på denna punkt.

Som ett ”worst-case” scenario var det bestämt inom projektet att spelaren för tillfället 
måste  klara  av material  av  den de-facto  standard  som kallas  Full-High  Definition 
(Full-HD) närmare bestämt 1080 horisontala linjer i progressive mode (1080p), oftast 
kommer dessa displayer med en upplösning på 1920x1080. Denna upplösning anses i 
dagsläget vara hög nog och borde räcka några år framöver för digital skyltning.

4.5 Val av Streamserver

Valet av streamserver var redan klart ganska tidigt under projektet. En streamservers 
grundläggande uppgift  är att svara på förfrågningar som en klient gör och leverera 
strömmen. Eftersom de övriga delarna i systemet förutsätter att servern kan strömma 
media i de standardformat som finns tillgängliga behövdes det endast se till att servern 
klarade någon av de större standarderna.

Några populära streamserverar för video är

● Flash Media Server
● Helix DNA Server
● Windows Media Services
● Quicktime Streaming Server
● Darwin Streaming Server.

Eftersom  RTSP och RTP/UDP är de protokoll som ska användas var Flash Media 
Server utesluten eftersom Flash inte har något  stöd för RTSP, dessutom är det  en 
aldeles för dyr server ($4.500) jämfört med de andra servermjukvarorna.

Eftersom hela systemet ska köra GNU/Linux på de inblandade maskinerna fanns det 
egentligen bara två val av de servar som var kvar som förslag; Helix DNA Server och 
Darwin  Streaming  Server.  Båda  dessa  finns  till  flera  operativsystem,  bland  annat 
GNU/Linux,  och stödjer RTSP och RTP/UDP samt  att  dom är släppta med öppna 
licenser  och  med  källkod tillgänglig.  Valet  föll  på  Darwin  Streaming  Server  utan 
några egentliga test av Helix DNA Server.

4.5.1 Darwin Streaming Server
För att kunna testa streaming beslutade vi att servern skulle köra Darwin Streaming 
Server.  Darwin  är  den  öppna  varianten  av  Apples  Quicktime  Streaming  Server 
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(QTSS) och baseras på samma kodbas men utvecklas av ett öppet community som 
också  står  för  all  support.  Darwin  finns  för  flera  plattformar,  bland  annat  för 
GNU/Linux [7].

4.6 Krav på nätverket

Med videokompression kan man genererar små filer med en relativt bra bibehållen 
kvalite. Film som komprimerats genererar ofta en väldigt varierande bitström (VBR). 
Som  exempel  kan  nämnas  komprimering  med  någon  av  MPEGs 
komprimeringsalgoritmer. I de tar en I-frame upp betydligt mycket mer bandbredd än 
vad en B-frame och P-frame gör. När en så varierande ström skickas ut på nätverk 
bildar det en ojämn belastning på nätverkets noder. Detta genererar så kallad PDV 
(Packet Delay Variation). Det betyder att paketen kommer fram till klieten med ojämn 
fördröjning.

Det är extra viktigt för strömmande material att nätverket kan förse varje klient med 
data i en jämn ström så att spelaren inte avkodar datat i  sin interna buffert snabbare än 
den fylls på (buffer-underrun). Resultatet av det är att spelaren måste stanna och vänta 
på att bufferten ska fyllas vilket allvarligt kan skada den upplevda kvaliten av videon.

Å andra sidan måste bufferten vara tillräckligt stor för att kunna mellanlagra material 
som kommer snabbare än spelaren hinner avkoda och spela upp det (buffer-overflow). 
Om så är fallet kommer paket som inte får plats i buffern att kastas bort och datat går 
förlorat. En viss förlust av data kan man leva med för video utan att den upplevs som 
störande men om det sker i för stor utsträckning kommer bilden att upplevas ryckig 
och tidvis stanna av.

På klienten kan ojämn fördröjning jämnas ut med en väl avvägd pay-out buffert (se 
figur 3).

Det bör ändå anses vara ett lindrigare problem att bufferten fylls på för fort eftersom 
data i en videoström har väldigt kort livstid, det vill säga att paket som inte kommit 
fram i rätt  tid ändå är ointressanta för den fortsatta uppspelningen.  En väl avvägd 
bufferstorlek med dessa faktorer i åtanke vore optimal. Men även här kan problem 
uppstå eftersom en stor buffer betyder en längre initieringstid för spelaren, det vill 
säga att spelaren måste vänta på att bufferten fylls upp. På digitala skyltar vill man ha 
så snabb respons mellan videor i  en spellista som möjligt.  Vissa mediaspelare har 
egenskapen att de gå att ställa in så att spelaren startar uppspelningen när endast en 
viss procent av bufferten fyllts på, det lämnar altså den övriga delen av bufferten för 
den ojämna fördröjningsvariationen.
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Figur 3: Exempel på en "pay-out" buffert i en kommunikation med strömmande media
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4.7 Systemets design och topografi

Kan man effektivisera distribueringen av media till kund? Det effektivaste sättet att få 
media till kundens klientdatorer är att skicka det till klienten över Internet. Men vad 
händer om kunden har flera klientdatorer hos sig? Det innebär att samma mediafiler 
måste skickas flera gånger till samma kund, en gång för varje klientdator. Man måste 
även skicka media till alla kunders klienterdatorer vilket i längden kan röra sig om 
flera hundra klientdatorer. Det är tidskrävande och innebär en onödigt hög belasning 
på det distribuerande företagets (Precisallt Media AB) uppkoppling. En annan nackdel 
med detta sätt att dsitribuera är att varje enskild klient behöver ha lagring lokalt för all 
media. Det kan röra sig om åtskilliga gigabyte och konsistensen mellan media på olika 
klienter kan bli dålig.

Eftersom den nya  lösningen ska använda en central  lagring behöver  media  endast 
skickas en gång till den vilket innebär minskad belastning och tidsåtgång. Detta spar 
även  utrymme  eftersom filerna  inte  behöver  lagras  flera  gånger  på  olika  ställen  i 
nätverket och minskar risken för att video som skickats ser olika ut på olika skärmar.
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Figur 4: Förenklad topografi över systemet
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Man kan även tänka sig att i förlängningen utöka systemet hos kunden att innefatta 
flera maskiner för lagring eller nätverksdiskar och endast en central maskin som har 
hand om förfrågningar från klienter och som initierar strömmar från dessa 

nätverkshårddiskar. Ett sätt att göra detta på är att använda något format för initiering 
av en ström till  exempel  SDP. Detta är  helt  enkelt  en fil  som spelaren läser  ifrån 
servern  som  illustreras  i  figur  5.  Istället  för  film  eller  ljud  innehåller  den  en 
beskrivning  om var  spelaren  kan  hitta  film,  ljud  och  annan  information  som till 
exempel  vilken  kompression  filmen  är  komprimerad  med  och  rekomenderad 
buffertstorlek etc etc. 
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Figur 5: 1) Klienten gör en förfrågan om en ström. 2) Servern  
svarar med en film som beskriver vart den önskade filen finns. 3) 
Klienten gör en förfrågan om att hämta filen på någon filserver.  

4) En ström skickas från filservern.
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4.8 Praktiskt test

För att testa att de potentiella mediespelarna verkligen kunde ta emot strömmad video 
över  nätverk  gjordes  några  praktiska  test.  Några  nyckelfrågor  som  testen  skulle 
besvara var

● Fungerar spelaren med RTSP?
● Kan spelaren ta emot en ström i Full-HD kvalite?
● Kan  spelaren  ta  emot  en  ström  på  något  annat  sätt,  t.ex  från  en 

nätverksdisk?

Som server användes som tidigare nämnts Darwin Streaming Server.

Som testmaterial  behövdes  film av  varierande kvalite.  Valet  föll  på   en animerad 
kortfilm, Big Buck Bunny (se Figur 6)  [9], som släpps med en den öppna Creative 
Commons  licensen  och  som  redan  finns  tillgänglig  med  flera  olika  kontainers, 
kompression och bitrate. För att testa valdes versioner i 480p, 720p och 1080p. Dessa 
var komprimerade med MPEG-4 AVC/h.264 och låg i en .mp4 kontainer som är en 
standardkontainer för MPEG-4 och finns standardiserad i MPEG-4 Part 14.

De kandidater som hitills hade gallrats ut var VLC, MPlayer, Helix Player och Real 
Player. Testen skedde lite flygande under flera dagar och de test som gjordes var

● Strömma film från stream-server med RTSP (Darwin).
● Strömma film från utdelad hårddisk.
● Strömma film över HTTP.

Alla spelare ska ha stöd för RTSP från början. VLC och MPlayer implementerar sitt 
stöd genom Live555-biblioteket. Helix och Real Player delar kodbas med varann och 
RTSP-stöd implementeras genom Helix-plattformen. MPlayer implementerar även ett 
annat bibliotek för  RTSP, libnemesi,  men detta bibliotek befinner sig fortfarande i 
utvecklingsstadiet.
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Figur 6: En bild ur Big Buck Bunny



Något  överraskande  fanns  inget  stöd  för  streaming  med  i  det  färdiga  paket  med 
MPlayer som fanns tillgängligt.  Jag blev altså tvungen att  kompilera MPlayer  från 
källkoden. Jag passade på att prova både med Live555 och libnemesi.

Testmiljön  var  ett  100Mbit-nätverk  och  trafiken  som strömmades  var  tvungen  att 
passera en switch. Streamservern stod i ett annat nätverk.
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5 Resultat

Här presenteras resultatet och underlaget för den nya lösningen.

5.1 Val av spelare

Efter att ha testat de flesta spelare som fanns med på den ursprungliga listan insåg jag 
att det inte var någon spelare som klarade att spela video i Full-HD med RTSP och 
RTP/UDP helt felfritt. Det verkar som om de flesta spelare har för små buffrar för HD 
material över nätverk och eftersom inga inställningar för detta gick att göra så var det 
omöjligt att lösa detta för den nya lösningen. MPlayer å sin sida verkar lida av att 
implementationen av bibliotek för RTSP är dåligt gjord och helt enkelt inte fungerar.

5.1.1 Helix Player
Något  förvånande  upptäckte  jag  att  Helix  Player  inte  hade  stöd  för  MPEG-4 
AVC/h.264 när jag började testa. Med andra format visar det sig att Helix Player har 
problem med strömmat material i Full HD.

5.1.2 Real Player
Eftersom Real Player och Helix Player bygger på samma kodbas lider de av ungefär 
samma problem. Real Player hade inte heller något stöd för MPEG-4 AVC/h.264. Den 
lider också av Helix Players problem med strömmat material i Full HD. Detta är något 
förvånande eftersom Real Player är den spelare som varit störst på strömmad media i 
många år.

5.1.3 VLC
De första testen med VLC gjordes med den senaste versionen (0.9). Den visade sig 
inte spela HD-material  felfritt  över huvudtaget.  För att  kunna göra några test  med 
VLC var jag tvungen att ladda hem och köra en äldre version. Den senaste versionen 
som fungerar bra är 0.8. Med den här versionen gick det att börja testa på riktigt. Det 
visar sig att VLC har bäst stöd för RTSP RTP/UDP. Men det är också den spelare som 
verkar lida mest av buffer-overflow problemet. 

Vid  uppspelning av Big  Buck Bunny i  480p över  RTSP börjar  spelaren  att  spela 
filmen till synes felfritt, efter ca 5 sekunder börjar bilden att hacka och fryser tidvis. 
Troligen är detta på grund av för liten buffer.  Vid 1080p krascar den efter ett  par 
sekunder. När en ström strömmades med hjälp av HTTP fungerar uppspelningen i 
VLC felfritt, även i 1080p.

Det  fanns  som förslag  att  försöka  lösa  buffer-problemen  i  VLC  själva,  eftersom 
källkoden är öppen. Men inom det här projektet fanns det ingen tid för det. Det är 
möjligt att utvecklarna bakom VLC har problem själva med att fixa dessa problem 
som man  tycker  borde  vara  självklara  eftersom HD  och  streaming  är  de  senaste 
trenderna för video. Det  är  dock möjligt  att  dessa problem är fixade i  en framtida 
release.
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5.1.4 MPlayer
MPlayer har färre problem än VLC med att spela HD-material. Kanske har MPlayer 
bättre  skrivna  buffrar  men  problemet  med  MPlayer  är  dess  implementation  av 
bibliotek för RTSP. MPlayer kan konfigureras att använda två bibliotek för streaming, 
Live555,  som även VLC använder  och  libnemesi.  I  de  test  jag  gjorde med  dessa 
bibliotek  fungerade  streaming  inte  alls.  Det  verkar  bero  på  en  dålig  skriven 
implementation eftersom MPlayer krascar vid varje försök.

Senare hittade jag ett  paket där Live555 redan var konfigurerat och kompilerat  att 
användas från början. Den här gången fungerade streaming med RTSP bättre men inte 
fullt tillräckligt,  material som strömmades i 1080p fick MPlayer att krascha.

Streaming via HTTP gjorde att uppspelningen gick sakta, både i 480p och 1080p.

Eftersom Live555 fungerar  tillfredsställande för  material  i  lägre  upplösningar  med 
VLC kan man anta att det är implementationen i MPlayer som är problemet. Det fanns 
även som förslag att även här utnyttja den öppna källkoden och modifiera spelaren och 
försöka rätta till dessa problem. Tyvärr så var detta uteslutet inom projektets tidsram.

5.2 Sammanfattning av resultat

Här presenteras en sammanfattning av resultatet.

Den  största  problematiken  med  streaming  med  de  testade  spelarna  var  främst 
implementationen av de bibliotek som sköter streaming. Speciellt de öppna spelarna 
verkade lida av detta. I VLCs och de spelare som baserades på Helix-plattformen var 
det  största  problemet  att  dess  buffrar  för  mottaget  material  över  nätverket  inte  är 
anpassade för högre upplösningar. Detta går att undvika genom att skicka och ta emot 
material över HTTP eller utdelade nätverksdiskar. Förmodligen använder denna typ av 
streaming andra buffrar, möjligtvis på hårddisken (progressive download) eller interna 
buffrar som sköts av operativsystemet.

5.2.1 Val av mediespelare

Eftersom ingen spelare hade tillräckligt bra stöd för strömmande video via RTSP blev 
det  omöjligt  att  göra  en  sådan  lösning  just  nu.  Den  spelare  som  hade  de  bästa 
egenskaperna för strömmat media över HTTP var VLC. Den klarade av film i Full-HD 
vilket var det lägsta kravet som var godtagbart. MPlayer å andra sidan har bäst stöd för 
video i Full-HD även om det inte fungerade tillräckligt bra i dessa test.

Valet  av  spelare  blir  alltså  en  kompromiss.  För  en  första  version  av  systemet 
rekommenderas det att VLC används med en utdelad nätverkshårddisk monterad hos 
klienten som spelaren kan hämta material ifrån alternativt att strömmen skickas via 
HTTP,  för  att  vid  en  senare  version  använda  RTSP  och  en  stream  server  när 
implementationen  i  spelarna  blivit  bättre.  Det  är  möjligt  att  MPlayer  kan  bli  den 
spelare som används då eftersom dess stöd för Full-HD-material verkar något bättre än 
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VLC. Det är dock möjligt att de nämnda problemen är åtgärdade i en framtida version 
av VLC.

5.2.2 Val av protokoll

Som det redan  tidigare nämnts så är stödet för streaming över RTSP dåligt i både 
VLC och MPlayer.  Att strömma över HTTP eller ett utdelat filsystem på nätverket 
fungerar bra i VLC till och med i högre upplösningar.

5.2.3 Nätverkets topografi

Att skicka material över Internet är effektivt. För att slippa skicka material till varje 
klient i systemet på kundens nätverk, effektiviseras den genom en central lagring för 
material.  Delning  till  klienter  sker  över  någon  form av  streaming  i  en  REST-lik 
arkitektur. Detta för att få systemet så skalbart som möjligt.

I en första version kommer som tidigare nämnts den centrala lagringen vara en utdelad 
hårddisk  på  nätverket  som varje  klient  monterar  och  spelar  upp  material  ifrån.  I 
framtida versioner kommer detta att effektiviseras ytterligare genom att använda en 
streamingserver,  antingen på den centrala lagringen eller  på en annan maskin som 
endast sköter initieringen av strömmar från andra separata nätverksdiskar.

Det är rekomenderat att systemet använder gigabit- switchar och routrar om mycket av 
det material som kommer att strömmas har hög bitrate. Nätverkskort av denna typ är 
idag standard och switchar och routrar med gigabitkapacitet kostar idag inte mycket 
mer än dess vad deras 100Mbit-föregångare gör.

24



6 Diskussion och analys

Här diskuteras det erhållna resultatet och metoderna som användes under detta arbete.

6.1 Diskussion av resultat

Det erhållna resultatet blev något annorlunda än vad jag först hade förväntat mig. Att 
det skulle vara så dåligt stöd för streaming i de kända mediespelare som testades var 
något förvånande. Det bör kanske nämnas att det hade varit önskvärt att göra test i ett 
nätverk  med  Gigabit-switchar.  Det  är  troligt  att  detta  kommer  krävas  i  ett  skarpt 
system hos kund för att klara påfrestningen av flera strömmar i hög bitrate.

De plugin som testades visade sig även vara instabila och fick webbläsaren att krascha 
regelbundet. Detta ledde till att testen drog ut på tiden och förkortade den totala tiden 
som kunde läggas ner på test av spelarnas plugin.

6.2 Diskussion av metod

På  grund  av  ekonomiska  skäl  har  inte  de  test  jag  gjort  kunnat  göras  under  de 
förutsättningar som önskats. Det hade till exempel varit önskvärt att göra ett större test 
där man provar att strömma video i olika upplösning och bitrate till flera datorer i ett 
nätverk. Det är nödvändigt att göra ett sådant test innan en skarp version byggs hos 
kund.

De  undersökningar  som  gjorts  av  mediaspelare  i  övrigt  känns  tillräckliga.  De 
grundläggande frågor som ställts kring spelare har kunnat besvaras baserat på de test 
som gjorts.

Under projektets gång fanns det ett förslag att försöka rätta till de problem som fanns i 
någon av de öppna spelarna MPlayer och VLC. Att de nämnda problemen ännu inte är 
lösta kan tyda på att  utvecklarna antingen har struntat  i  det  eller  att  problemen är 
svårlösta. Full-HD och streaming borde vara de delar i utvecklingen som har högst 
prioritet eftersom det är den senaste utvecklingen för media, vilket gör att det mesta 
talar för att problemen är svårlösta.

Att modifiera spelarna hade varit nödvändigt, men problemets förmodade komplexitet 
gör att det inte var försvarbart inom tidsramen för en första version av systemet. Det 
finns även en stor chans att dessa problem är lösta i en framtida version.

Det  vore  intressant  med  en  mer  ingående  undersökning  av  Helix-plattformen  för 
framtida versioner av systemet. Trots de tillkortakommanden som påvisades i denna 
rapport  borde denna plattform som utvecklas  med just  verktyg  för  streaming vara 
kapabel till mer.
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6.3 Förslag på fortsatt forskning

Här presenteras några förslag på fortsatt forskning inom teknik för strömmande media 
och digital skyltning.

En intressant  teknik  som skulle  kunna  effektivisera  distributionen  mellan  kundens 
datorer är att använda peer-to-peer teknik. Detta innebär förvisso att flera kopior av 
samma film kommer skapas på olika klientdatorer hos kunden. Men detta skulle kunna 
gå att ordna genom att har någon form av versionshantering för alla mediafiler.

Ett annat intressant ämne vore att se hur IP-Multicast skulle kunna användas för att 
effektivisera streamingen till klientdatorer som spelar samma fil.

Som tidigare nämndes vore det även intressant med forskning kring Helix-plattformen 
(Helix Player och Helix DNA Server) för att se hur den skulle kunna utnyttjas både 
hos klienten och servern.

Det vore även nyttigt att i framtiden kunna rätta till de buffertproblem för RTSP som 
VLC lider av samt att modifiera MPlayer-koden för att rätta till problemen den har 
med implementationen av Live555 och libnemesi. Man skulle även behöva göra test 
med streaming till flera klienter i ett nätverk som det skulle se ut i en skarp version av 
systemet.  Förslagsvis skulle detta också kunna göras med flera olika streamservrar. 
Även test med SDP  för att initiera strömmar skulle behöva göras.
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7 Slutsats

Ingen av de spelare som testades fungerade tillräckligt tillfredställande för strömmad 
video över RTSP.  Något förvånande fungerar det heller inte med den kommersiella 
Real Player som varit en stor spelare för strömmad media sedan 90-talet.

VLC var den spelare som klarade att spela någon form utav strömmad media bäst.

7.1 Besvarande av frågeställning

Den ursprungliga frågeställningen för arbetet var

• Vilken mediaspelare ska användas på klientdatorerna?
• Finns det stöd för något streamingprotokoll i dessa mediaspelare?
• Kommer dessa spelare behöva modifieras?
• Hur ska systemet för distribution se ut och hur sker distribution effektivast?

Här nedan sammanfattas svaret på varje fråga.

● Den bästa kandidaten för strömmad media är VLC som klarar detta bäst över 
HTTP.

● Alla spelare som testades hade stöd för RTSP, förutom en. Valet av protokoll 
blev ändå HTTP eftersom detta i dagsläget fungerar bäst

● För att optimalt kunna använda RTSP för streaming med VLC eller MPlayer 
skulle dessa behöva modifieras. Detta gick dock inte på grund av den korta 
tidsramen.

● Med en central server för lagring och en streamserver som kan strömma det 
lagrade  materialet  till  klientdatorer  i  kundens  nätverk  får  man  en  effektiv 
lösning både för att distribuera media till kunden och inom kundens nätverk.
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