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Sammanfattning
Användningen av strömmande video ökar snabbt just nu. Ett populärt koncept 
är adaptive bitrate streaming som går ut på att en video kodas i flera olika 
bithastigheter. Dessa videor tas sedan och delas upp i små filer och görs 
tillgänglig via internet. När du vill spela upp en sådan video laddar du först hem
en fil som beskriver vart filerna finns och i vilka bithastigheter de är kodade i. 
Mediaspelaren kan där efter börja ladda hem filerna och spela upp dom. Om de 
fysiska förutsättningarna, som exempelvis nedladdningshastighet eller CPU-
belastning, ändras under uppspelningen kan mediaspelaren enkelt byta kvalité 
på videon genom att börja ladda filer av en annan bithastighet och slippa att 
videon laggar. Denna rapport tar därför en närmare titt på fyra tekniker inom 
adaptive bitrate streaming. De som undersöks är HTTP Live Streaming, 
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, HTTP Dynamic Streaming och 
Smooth Streaming med avseende på vilka protokoll som dom använder. 
Rapporten undersöker även hur Apple och FFmpeg har implementerat HTTP 
Live streaming med avseende på hur mycket data som behövs läsas i en fil 
innan videon kan börja spelas upp. Rapporten visar att det inte är så stora 
skillnader mellan de fyra teknikerna. Dock sticker Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP ut lite genom att vara helt oberoende av vilket ljud eller 
videoprotokoll som används. Rapporten visar också på en brist i specificeringen
av  HTTP Live Streaming då det inte är specificerat att första kompletta 
bildrutan i videoströmmen bör ligga i början av filen. I Apples implementation 
behövs upp till 30 kB data läsas innan uppspelning kan påbörjas medan i 
FFmpegs implementation är det ca 600 byte.

Nyckelord:  MPEG-2 Transport  Stream,  H.264,  Adaptive  bitrate  streaming,
HTTP  Live  Streaming,  Dynamic  Adaptive  Streaming  over  HTTP,  HTTP
Dynamic Streaming, Smooth Streaming
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Abstract
The use of streaming video is growing rapidly at the moment. A popular con-
cept is adaptive bitrate streaming, which is when a video gets encoded in sever-
al different bit rates. These videos are then split into small files and made avail-
able via the internet. When you want to play such a video, you first download a 
file that describes where the files are located and in what bitrates they are en-
coded in. The media player then begin downloading the files and play them. If 
the physical conditions, such as the download speed or CPU load, changes dur-
ing playback, the media player can easily change the quality of the video by 
starting to downloading files of a different bit rate and avoid that the video lags.
This report will take a closer look at four techniques in adaptive bitrate stream-
ing. They examined techniques are HTTP Live Streaming, Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP, HTTP Dynamic Streaming and Smooth Streaming and 
which protocols they use. The report also examines how Apple and FFmpeg has
implemented HTTP Live Streaming with respect to how much data is needed to
read a file before the video can begin to be played. The report shows that there 
are no large differences between the four techniques. However, Dynamic Adap-
tive Streaming over HTTP stood out a bit by being completely independent of 
any audio or video protocols. The report also shows a shortcoming in the speci-
fication of HTTP Live Streaming as it is not specified that the first complete 
frame of the video stream should be at the beginning of the file. In Apple's im-
plementation its needed to read up to 30 KB of data before playback can be 
started while in FFmpeg's implementation its about 600 bytes.

Keywords: MPEG-2  Transport  Stream,  H.264,  Adaptive  bitrate  streaming,
HTTP  Live  Streaming,  Dynamic  Adaptive  Streaming  over  HTTP,  HTTP
Dynamic Streaming, Smooth Streaming
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Terminologi
Akronymer/Förkortningar

H.264 Kallas också MPEG-4 Part 10 eller Advanced Video Coding 
(AVC). En standard för videokodning. [1]

HLS HTTP Live Streaming. Protokoll för strömmande video. [2]

IDR Instantaneous Decoding Refresh. Ett paket i en videoström som 
innehåller en komplett bild. [1]

m3u8-fil En taggbaserad textfil, kodad i UTF-8, som innehåller information
om mediefiler. [3]

MPEG-2 
TS

MPEG Transport Stream. Ett standard för att paketera ihop flera 
olika medieströmmar. [4]

NAL Network Abstraction Layer. Ett sätt att paketera videoströmmar.
[4]

PAT Program Association Table. Paket som beskriver de olika 
strömmarnas innehåll i en MPEG-2 TS. [4]

PES Packetized elementary stream. En medieström i MPEG-2 TS. [4]

PID Packet Identifier. ID-nummer som identifierar vilken ström ett 
paket tillhör i MPEG-2 TS. [4]

PMT Program Map Tables. En pakettyp i MPEG-2 TS. Innehåller 
information, så som t.ex. PID för ljud och bild, om ett program i 
strömmen. [4]

PSI Program-specific information. Ett samlingsnamn i standarden 
MPEG-2 TS för pakettyper som innehåller programinformation, 
som ex. PAT och PMT. [4]
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Att streama, strömmande video, är idag populärt. Då utbudet och användande 
ökar så ökar också kraven på protokollen. [5]

Den här rapporten tittar närmare på protokollet HTTP Live Streaming, vanligen 
förkortat HLS, och jämför det med andra vanligt förekommande protokoll.

HLS är ett protokoll som delar upp strömmen i mindre filer och skickar dessa 
filer över en vanlig HTTP-anslutning.

För att en videoström av typen HLS ska kunna spelas upp behövs två typer av 
information hittas i strömmen. Dels Program Association Table, vanligen 
förkortad till PAT, som innehåller information om vad de olika Packet 
Identifiers, vanligen förkortad till PID, innehåller för information [4]. Samt 
Instantaneous Decoding Refresh, vanligen förkortad till IDR, som innehåller en 
hel bildruta av videoströmmen [1]. Innan dess två informationer har hittats kan 
inte uppspelning av videoströmmen starta.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med rapporten är att redovisa en undersökning av hur långt in i HLS-filer
som PAT och IDR finns. Detta är intressant på grund av att det avgör hur lång 
tid det tar ifrån att en ny fil har mottagits innan uppspelning kan ske ifrån filen. 
Detta skall göras genom att undersöka hur HLS-filer från olika källor ser ut 
med avseende på placering av PAT och IDR i filerna.

Rapporten tar även upp en litteraturstudie och jämförelse med andra likvärdiga 
vanligt förekommande protokoll.

1.3 Avgränsningar

Undersökningen avgränsas till att undersöka hur HLS är designat med 
hänseende till IDR och PAT.

Programvaran som utvecklas för att ta fram mätvärden i undersökningen är 
endast utvecklad för författarens bruk och saknar beskrivande texter och 
felhantering.

1.3.1 Etiska aspekter

Efter som rapporten handlar om videoprotokoll kan det anses att det inte finns
några  direkta  etiska  aspekter  i  själva  protokollen.  Dock kan finns  det  vissa
etiska aspekter rörande själva videofilerna som kodats med protokollen. Dessa
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bör  självklart  följa  lagar  och  regler  och  t.ex.  inte  vara  piratkopierade  eller
innehålla material av förbjuden natur. Därför har författaren valt filer som inte
bryter mot det i denna undersökning.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målet med denna rapport är att redovisa resultatet av:

• En jämförelse mellan protokollen HLS, MPEG-DASH, Adobe Dynamic
Streaming for Flash och Smooth Streaming med avseende på stöd för 
olika videoformat.

• En undersökning av när första PAT och första IDR kommer i följande 
filer:

• Apples HLS-exempelfil Bit Bop [6].

• Apples HLS-exempelfil Bit Bop efter att FFmpeg har paketerat 
om den.

• Big Buck Bunny [7] efter att FFmpeg [8] har paketerat den i 
HLS-format.

1.5 Översikt

Kapitel 2 beskriver det läsaren behöver kunna om det olika protokollen för att 
kunna genomföra en egen undersökning i ämnet.

Kapitel 3 förklarar hur författaren har genomfört det teoretiska och praktiska 
arbetet som behövs för denna rapport.

Kapitel 4 beskriver hur programvara som författaren utvecklade för de praktiska
undersökningarna är uppbyggd.

I kapitel 5 beskrivs resultaten av de teoretiska och praktiska arbetet.

Rapporten avslutas med kapitel 6 som handlar om författarens slutsatser. 

2
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2 Teori
2.1 MPEG-2 Transport Stream

MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) är en paketeringsmetod för att kunna 
skicka flera olika typer av information i samma dataström. Dessa typer av 
information kan t.ex. vara ljud, bild och undertexter. Det finns även information
som är ”overhead data” dvs. som inte tillför något till det som ska presenteras 
utan bara behövs för att protokollet ska fungera. Mer om dessa senare i detta 
kapitel. [4]

Ett MPEG-2 TS-paket är alltid 188 byte långt [4]. I Tabell 1 förklaras hur 
paketets huvud är uppbyggd. I Tabell 2 förklaras hur anpassningsfältet är 
uppbyggt.
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Namn Antal
bitar

Förklaring

sync_byte 8 bitar Ska vara 0x47.

transport_error_indicator 1 bit Indikerar  att  det  är  något  fel  på
paketet.

payload_unit_start_indicator 1 bit Indikerar  att  paketet  är  ett  PES-paket
eller en ny PES-sektion.

transport_priority 1 bit Indikerar  att  paketet  har  en  högre
prioritet.

PID (Packet Identifier) 13 bitar Identifierar  vilken  ström  paketet
tillhör.  PID  =  0  betyder  att  paketet
innehåller  en PAT.

transport_scrambling_control 2 bitar Indikerar om och i så fall hur ett paket
är förvrängt.

adaptation_field_control 2 bitar Anger om paketets huvud är följt av ett
anpassningsfält (adaptation field).  För
definition  av  anpassningsfältet,  se
tabell 2.

continuity_counter 4 bitar Paketräknare.  En  paketräknare  per
PID.  Ökar  med  ett  för  varje  nytt
skickat  paket.  Ökar  inte  vid
omsändning.  När  0xF  nås  börjar
räknaren om på 0x0.

pointer_field 8 bitar Används när paketet innehåller ett nytt
PSI-paket. Värdet indikerar hur många
bytes  det  är  till  början av  nästa  PSI-
sektion.

Tabell 1: Pakethuvud för MPEG-2 Transport Stream-paket. [4]
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Namn Antal bitar Förklaring

adaptation_field_length 8 bitar Anger  hur  många  bytes  lång
anpassningsfältet är.

discontinuity_indicator 1 bit Flaggan  indikerar  en  brytning  i
klockreferensen  och/eller  i
paketräknaren.

random_access_indicator 1 bit Flaggan indikerar att nästa PES-paket
innehåller  början  på  en  ljud-  eller
videosekvens.

elementary_stream_priorit
y_indicator

1 bit Flaggan indikerar  att  paketet  har  en
högre prioritet.

PCR_flag 1 bit Flaggan  indikerar  att  det  finns  en
referensprogramklocka,  Program
Clock  Reference  (PCR),  i
anpassningsfältet.

OPCR_flag 1 bit Flaggan  indikerar  att  det  finns  en
original  referensprogramklocka,
Original  Program  Clock  Reference
(OPCR), i anpassningsfältet.

splicing_point_flag 1 bit Flaggan  indikerar  att  en
skarvnedräknare,  Splice  Countdown,
finns i anpassningsfältet.

transport_private_data_fla
g

1 bit Flaggan indikerar att det finns privat
data,  Private  Data  Bytes,  i
anpassningsfältet.

adaptation_field_extensio
n_flag

1 bit Flaggan  indikerar  att  det  finns
ytterligare flaggor i anpassningsfältet.

program_clock_reference
(PCR)

48-bitar Referensprogramklocka. Används för
att  kunna  synkronisera  kodaren  och
avkodaren  så  att  videon  visas  i  rätt
hastighet.

original_program_clock_r
eference (OPCR)

48-bitar Original referensprogramklocka. Kan
användas  för  att  ta  ut  ett  enda
program ur en multiprogramström.

splice_countdown 8 bitar Anger  hur  många  till  paket,  med
samma PID, som kommer innan det
kommer en skarv, splicing point.

transport_private_data_len
gth

8 bitar Anger  hur  många  bytes  långt  fältet
private_data_bytes är.

private_data_bytes Definieras i
föregående
byte

Privat data.
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Namn Antal bitar Förklaring

adaptation_field_extensio
n_length

8 bitar Anger hur många byte långt det extra
flaggfältet är.

stuffing_bytes Varierar Utfyllnadsbitar för att paketet ska bli
exakt 188 byte långt.

Tabell 2: Definition av anpassningsfältet, adaptation field, för MPEG-2 Transport Stream-
paket. [4]

Utöver rena nyttodatapaket finns det specifika paket typer som innehåller 
information om vad som finns i strömmen. De viktigaste paketen är Program 
Association Table (PAT), som alltid har PID =0. PAT innehåller information om 
vilka program som finns i strömmen samt vilket PID programmets PMT har. [4]

Det andra viktiga pakettypen är Program Map Table (PMT) som anger vilka 
PID som tillhör det aktuella programmet. [4]

2.2 H.264

Kallas också MPEG-4 Part 10 och Advanced Video Coding (AVC). Standard 
framtagen av Joint Video Team (JVT) och är registrerad som H.264 hos ITU-T 
och som 14496-10 – MPEG-4 Part 10, Advanced Video Coding hos ISO/IEC.
[1]

Standarden är en vidareutveckling av tidigare MPEG-standarder som ger högre 
komprimering med bibehållen bildkvalité. [1]

Komprimeringen sker bl.a. genom att inte alla bilder i videoströmmen skickas 
som hela bilder utan att kompletta bilder bara skickas ibland och där i mellan 
skickas bara information om vad som har förändrats i bilden. Därför behövs en 
hel bild, IDR, för att kunna påbörja avkodningen av en videoström. [1]

I en H.264-ström är datan uppdelad i paket som kallas Network Abstraction 
Layer, vanligen förkortat NAL. Varje NAL-paket börjar alltid med bitföljden 
0x000001. [1]

Namn Antal bitar Förklaring

forbidden_zero_bit 1 bit Ska vara 0. 

nal_ref_idc 2 bitar Indikerar om paketets innehåll är en del av
en  referensbild,  referensbildparameter,
eller referenssekvens, nal_ref_idc ≠ 0.

nal_unit_type 5 bitar Anger vad det är för typ av data i rbsp. Om
nal_unit_type = 5 så innehåller paketet en
IDR.

rbsp Varierar Raw Byte Sequence Payload. Nyttodata.

Tabell 3: Struktur för ett NAL-paket [1]
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2.3 Adaptive bitrate streaming

Adaptive bitrate streaming är en teknik för att kunna anpassa kvalitén på en 
videoström efter överföringshastigheten mellan server och klient och klientens 
processorbelastning. Efter som överföringshastigheten och 
processorbelastningen oftast varierar över tiden så kan kvalitén behöva justeras 
flera gånger under en uppspelning. Resultatet blir en uppspelning som kommer 
igång snabbare och som upplevs ha en bra kvalité genom hela 
uppspelningstiden. [9]

2.4 HTTP Live Streaming 

HTTP Live Streaming, även kallat HLS, är ett HTTP-baserat adaptive bitrate
streaming-protokoll framtaget av Apple Inc. HLS bygger på protokollen H.264
för videokodning och MPEG-2 TS för hantering av medieströmmarna. [2]

För att uppspelningen ska kunna snabbt ändra bithastighet så är medströmmen
uppdelad i små filer som bara innehåller en kort stund av videon. Om klienten
märker att den behöver byta bithastighet så laddar den nästa fil i från listan med
en annan önskad bithastighet. En listan med filerna och dess bithastighet lagras
i  en m3u8-fil  som klienten måste  ladda ner innan uppspelningen kan börja.
Denna  lista  måste  även  uppdateras  periodiskt  under  uppspelningstiden  då
innehållet kan ändras. [2]

Protokollet är inte en standard, utan Apple har bara tagit det första steget mot en
Internet Engineering Task Force-standardisering genom att publicera en Internet
Draft, men några ytterligare steg  mot en standardisering har inte tagits. [10]

2.5 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP kallas ofta för MPEG-DASH eller
bara DASH. Protokollet är framtaget av Moving Picture Experts Group, oftast
förkortat MPEG. MPEG-DASH är den första standardiserade HTTP-baserade
strömningsprotokollet.  Protokollet  är  precis  som HLS en implementation  av
adaptive bitrate streaming. MPEG-DASH använder sig av antingen MPEG-2
TS eller MPEG-4 för att paketera de olika medieströmmarna till en ström. Den
strömmen delas upp sen i en eller flera filer som definieras i en XML-baserad
media presentation description, ofta kallad MPD. [11]

2.6 HTTP Dynamic Streaming

HTTP Dynamic Streaming är ett protokoll framtaget av Adobe för att strömma
video  till  deras  Flash  Player.  Även  HTTP  Dynamic  Streaming  är  en
implementation  av  adaptive  bitrate  streaming.  HTTP  Dynamic  Streaming
använder  sig  av formatet  MP4 fragment–compliant  files,  oftast  förkortat  till
F4F, för att paketera de olika medieströmmarna. Även här delas strömmen upp i
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flera filer som beskrivs i en separat fil. I detta fall är det en XML-baserad Flash
Media Manifest, ofta förkortad till F4M. [12]
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2.7 Smooth Streaming

Smooth  Streaming är  ett  protokoll  utvecklat  av Microsoft  till  deras  Internet
Information  Service,  vanligen  förkortad  till  IIS.  Protokollet  är  en
implementation av adaptive bitrate streaming. Smooth Streaming använder sig
av formatet MPEG-4 Part 14 för att paketera de olika medieströmmarna. Precis
som med tidigare protokoll  delas sedan strömmen upp i  flera små filer  som
sedan beskrivs i en XML-baserad manifest-fil.  I detta fall har filen ändelsen
ismc. [13]

9
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3 Metod
Denna rapport består av två delar. Dels en litteraturstudie och dels ett praktiskt 
moment.

3.1 Litteraturstudie av adaptive bitrate streaming-tekniker

För att göra en jämförelse av några vanligt förekommande adaptive bitrate 
streaming-tekniker har en litteraturstudie gjorts. Litteraturen är uteslutande 
webbaserade källor. Detta på grund av att författaren anser att det idag är 
enklast att få tag på aktuell information av hög kvalité på internet.

Litteraturstudien har fokuserat på vad de olika teknikerna använder för 
protokoll i sina lösningar.

3.2 Praktisk undersökning av protokollet HLS

Författaren har utfört ett praktiskt moment som gick ut på att undersöka hur 
mycket data en klient måste processa ur en HLS-fil innan uppspelningen kan 
börja. Den data som behövs är en PAT och en IDR. För att enkelt kunna hitta 
dessa paket har en enkel programvara utvecklats, se kapitel 4 för mer detaljerad 
information om programvaran. Som programspråk valdes Java och 
utvecklingsverktyget blev Eclipse version Juno[14].

De videor som valdes för analys var Apples HLS-exempel Bit bop [6] dels i 
originalformat, dels modifierad av programvaran FFmpeg [8] samt videon Big 
Buck Bunny [7]. De 3 videorna är utvalda för att prova lite olika egenskaper. 
Bit Bop original är vald för att se hur Apples implementation av sitt egna 
protokoll ser ut. Att Bit Bop modifieras av FFmpeg är för att se om FFmpeg har
någon skillnad i sin implementation av tekniken. Till sist har Big Buck Bunny 
valts i formatet OGG så att FFmpeg också behöver konvertera videon till ett 
nytt filformat.

Nedan beskrivs i detalj de steg som behöver utföras för att göra  ordning de 2 
senare videorna. Apples HLS-exempel Bit bop original är redan färdig för 
analys så fort filerna är nedladdade.

10
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3.2.1 Bit bop med hjälp av FFmpeg

Börja med att döpa om alla filerna så att de får ett tresiffrigt sekvensnummer,
dvs. fileSequence0.ts blir fileSequence000.ts. Detta för att filerna ska sorteras i
rätt  ordning  då  exempelvis  annars  fileSequence2.ts  hade  hamnat  efter
fileSequence180.ts.

Öppna  en  kommandoprompt  i  Windows  och  kör  kommandot  copy  /b  *.ts
bitbop.ts för att slå ihop alla filer till en stor fil med namnet bitbop.ts. Kör sedan
kommandot  ffmpeg  -i  bitbop.ts  -codec  copy  -map  0  -f  segment  -flags
-global_header  -segment_format  mpegts  -segment_list  output.m3u8
-segment_time 10 output-%03d.ts för att dela upp filen på nytt i flera filer och
skapa en m3u8-fil. Nu är videon redo för analys.

3.2.2 Big Buck Bunny med hjälp av FFmpeg

Laddar ner big_buck_bunny_720p_stereo.ogg [7]. Nu är filen inte i ett format
som HLS stödjer, så först behöver filen konverteras till MPEG-4 format. Detta
görs genom att köra kommandot  ffmpeg -i big_buck_bunny_720p_stereo.ogg
bbb.mp4 i Windows kommandoprompt. Detta resulterar i en MPEG-4 fil med
namnet bbb.mp4.

För att göra om filen till HLS-filer körs kommandot ffmpeg -i bbb.mp4 -codec
copy  -map  0  -f  segment  -vbsf  h264_mp4toannexb  -flags  -global_header
-segment_format mpegts -segment_list output.m3u8 -segment_time 10 output-
%03d.ts i kommandoprompten. Nu är även denna video klar för analys.

11



HTTP Live Streaming – En studie av strömmande videoprotokoll
Rikard Swärd 2014-01-02

4 Konstruktion
För att undersöka hur olika HLS-filer är strukturerade har en programvara 
utvecklats. Programvara är utvecklad för att läsa in alla filer i en mapp med 
filändelsen .ts och generera en tabbseparerad textfil, som enkelt kan läsas in i 
valfritt kalkylblad. I textfilen finns information om hur många bytes in i varje 
fil som första PAT och första IDR finns. Programvara finns tillgänglig via 
GitHub [15].

4.1 Detaljerad beskrivning av programvaran

När programmet startas efterfrågas användaren av en sökväg till där filerna som
ska undersökas finns. Programmet tar därefter och skapar en lista med de filer 
som har filändelsen .ts. Därefter läses den första filen i listan in i en bytelista. 
Därefter letas efter var det första MPEG-2 TS-paketet börjar, dvs. det 
hexadecimala talet 47, i bytelistan. När början på MPEG-2 TS-paketet har 
identifierats så utläses pakethuvudet och PID kontrolleras om det är 0, dvs. 
paketet innehåller en PAT. Om paketet innehåller en PAT så sparas aktuellt 
bytenummer för början av paketet i en textfil och en flagga sätts för att indikera 
att första PAT är hittad. Därefter sparas paketet i hashmap där PID är nyckeln 
och datan är en vektor av MPEG-2 TS-paket. Även paketets bytenummer sparas
i en annan hashmap, även den med PID som nyckel medans datan är en 
heltalsvektor, så att det senare går att identifiera vart i strömmen som paketet 
fanns. 

Här näst kontrolleras om det finns fler MPEG-2 TS-paket i bytelistan. Om det 
finns fler MPEG-2 TS-paket så utläses pakethuvudet och PID kontrolleras. Om 
PID är 0 och flaggan inte är satt för att första PAT är hittad så sparas paketets 
bytenummer till en textfil och flaggan sätts. Därefter lagras paketet och dess 
information enligt principen i förra stycket och det kontrolleras åter igen om det
finns flera MPEG-2 TS-paket i bytelistan. Detta repeteras till det inte finns 
några fler MPEG-2 TS-paket i bytelistan. Se Figur 1 för flödesschema över 
ovan beskrivna programstrukturer.
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Figur 1: Programstruktur del 1
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Nu har programmet sorterat alla MPEG-2 TS-paket i efter dess respektive PID. 
Nu antas att videoströmmen utgör mest data i filen och därför kontrolleras 
vilken PID som har flest MPEG-2 TS-paket och den vektorn av MPEG-2 TS-
paket ska nyttodatan tas ut ifrån. Detta sker genom att varje MPEG-2 TS-paket i
vektorn först kontrolleras för ifall flaggan för nyttodata finns är satt. Därefter 
kontrolleras att ”Continuity counter” har ökat med 1. Detta för att se att inga 
MPEG-2 TS-paket saknas i videoströmmen. Om båda dessa kontroller stämmer 
så lagras nyttodatan i MPEG-2 TS-paketet tillsammans med sitt bytenummer. 
Därefter kontrolleras om fler MPEG-2 TS-paket finns i vektorn. Om så finns så 
läses detta in och kontrolleras enligt ovan. När det inte finns fler MPEG-2 TS-
paket i vektorn så är det dags att analyserad nyttodatan. Se Figur 2 för 
flödesschema över ovan beskrivna programstrukturer.
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Figur 2: Programstruktur del 2
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Nu återstår bara att hitta första IDR i H.264-paketen. Detta görs genom att leta 
efter början på ett H.264-paket, dvs. de hexadecimala talen 00 00 01, i 
nyttodatan som sparades tidigare. När början har hittats så utläses H.264-
paketets huvud och värdet på ”nal unit type” kontrolleras om det är 5, dvs. en 
IDR. Om H.264-paketet inte innehöll en IDR så letar programvaran efter starten
på nästa H.264-paketet och ”nal unit type” kontrolleras åter. Om H.264-paketet 
är en IDR så kontrolleras från vilket MPEG-2 TS-paket som början på  H.264-
paketet kommer ifrån och dess bytenummer sparas i textfilen. Sedan 
kontrolleras hur långt in i nyttodatan i det MPEG-2 TS-paket som början på 
H.264-paketet fanns. Detta värdet sparas också i textfilen.

Därefter kontrolleras om det finns några fler filer i fillistan. Finns det så 
påbörjas analysen av nästa fil enligt samma princip som precis har beskrivits. 
Se Figur 3 för flödesschema över ovan beskrivna programstrukturer.
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Figur 3: Programstruktur del 3
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5 Resultat
5.1 Resultat av litteraturstudien

I litteraturstudien jämfördes HTTP Live Streaming (HLS), Dynamic Adaptive
Streaming over HTTP (MPEG-DASH), HTTP Dynamic Streaming och Smooth
Streaming.  Teknikerna  jämfördes  med  avseende  på  vilka  protokoll  de
använder / kan använda för ljud, video och paketering av strömmarna.

HLS [2] MPEG-
DASH [11]

HTTP
Dynamic
Streaming
[12]

Smooth
Streaming
[13]

Videoprotokoll H.264 Valfritt H.264, VP6 H.264, VC-1

Ljudprotokoll AAC, MP3 Valfritt AAC, MP3 AAC, WMA

Paketering MPEG-2 TS MP4
fragments,
MPEG-2 TS

MP4
fragments

MP4
fragments

Tabell 4: Jämförelse mellan de olika teknikerna

5.2 Resultat av det praktiska arbetet

Analysen av de 3 olika filerna resulterade i följande resultat.

PAT IDR

Min 0 byte 428 byte

Max 0 byte 64536 byte

Medel 0 byte 29415 byte

Tabell 5: Resultat Bit Bop original

PAT IDR

Min 188 byte 611 byte

Max 188 byte 611 byte

Medel 188 byte 611 byte

Tabell 6: Resultat Bit Bop modifierad av FFmpeg
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PAT IDR

Min 188 byte 620 byte

Max 188 byte 1333 byte

Medel 188 byte 632 byte

Tabell 7: Resultat Big Buck Bunny

För att sätt siffrorna i perspektiv så kommer nedan en uträkning i vad detta ger
för medeltid, från att filen börjar läsas till att uppspelning kan ske, vid olika
bithastigheter.

Video 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 10 Mbit/s

Bit Bop original 0,471 s 0,235 s 0,024 s

Bit Bop modifierad av FFmpeg 0,010 s 0,005 s 0,0005 s

Big Buck Bunny 0,010 s 0,005 s 0,0005 s

Tabell 8: Tidsjämförelse mellan de olika videorna
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6 Slutsatser
Målet med denna rapport var att jämföra olika adaptive bitrate streaming-
tekniker samt att titta närmare på HTTP Live Streaming (HLS). Detta skulle 
göras genom en litteraturstudie inom området samt via ett praktiskt moment där
ett antal olika filer i HLS-format skulle analyseras.

Slutsatsen av litteraturstudien är att de fyra olika teknikerna,  HTTP Live 
Streaming (HLS), Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG-DASH), 
HTTP Dynamic Streaming och Smooth Streaming, inte skiljer sig så mycket åt. 
Den som sticker ut ur mängden är MPEG-DASH som är helt oberoende av ljud-
och videoprotokoll. Värt att nämna är också att MPEG-DASH är den enda 
öppna standarden i samlingen. Resterande tekniker är kontrollerade av ett 
företag.

Utav det praktiska arbete kan det konstateras att det i Apples implementation 
finns brister då det behövs läsas i snitt nästan 30 kB data innan videon kan 
börjas spela upp. Detta är i och för sig inget stort problem med dagens 
bredbandsuppkopplingar men kan kanske märkas på en lite sämre mobil 
uppkoppling. Värt att nämna i sammanhanget är att i Apples specifikation så är 
det bara specificerat att PAT/PMT ska finnas i början av varje fil. Det nämns 
inget om att hur snabbt en IDR bör komma. En specificering av att IDR också 
bör komma i början av filen tycker jag vore ett bra tillägg till deras 
specifikation. Detta har dom som har utvecklat FFmpeg tänkt på vilket syns på 
resultatet av de filer som är körda genom FFmpeg.

Målen med rapporten är uppfyllda eftersom teknikerna är beskrivna i 
teorikapitlet och jämförda i resultatkapitlet. 
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