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AVHANDLINGENS TITTEL: Adaptive Bitrate Video Streaming over HTTP in 

Mobile Wireless Networks

I dette prosjektet har det blitt utviklet ny teknologi for avspilling av video via mobile 
nettverk, f.eks. med mobiltelefon eller nettbrett. Tidligere løsninger for videoavspilling i 
mobilnett lider ofte av avbrudd og varierende bildekvalitet, spesielt dersom man er i 
bevegelse. Dette skyldes at kapasiteten i nettet varierer avhengig av geografiske forhold og 
avstand til nærmeste basestasjon. I tillegg vil man oppleve lavere kapasitet i nettet dersom 
det er mange andre aktive brukere i samme område. Videooverføring stiller store krav til 
nettverkskapasitet; når nettverksforholdene blir dårlige, er resultatet ofte at 
videoavspillingen avbrytes, eller at kvaliteten varierer kraftig under avspilling. I begge 
tilfeller er resultatet en vesentlig dårligere brukeropplevelse.

For å forbedre kvaliteten på videoavspilling over mobile nett har det i dette prosjektet blitt 
utviklet et system som forutsier nettverkskvaliteten flere minutter inn i fremtiden. Denne 
informasjonen benyttes til å gjøre langsiktig planlegging av videokvaliteten, og hvor store 
sikkerhetsmarginer som behøves (hvor mye som skal bufres).

Systemet bygger på dagens industristandard for kvalitetstilpasset video ("adaptiv HTTP 
streaming"). Prediksjonsalgoritmen for båndbredde baserer seg på logger fra tidligere 
avspillingssesjoner, der både geografisk posisjon (f.eks. via GPS) og observert båndbredde 
logges periodisk. En brukers reisehistorikk er ofte forutsigbar, spesielt for pendlere som 
bruker kollektiv transport. Systemet kan for eksempel forutse at brukeren er på en reiserute 
der nettet snart vil falle ut midlertidig pga. en tidligere observert tunnel. Systemet vet fra 
datasettet når det vil skje, og hvor lenge det vil vare. Det kan derfor forberede seg ved å laste 
ned ekstra video i forkant. Når nettet senere faller ut, har systemet allerede lastet ned nok 
video til å vare gjennom tunnelen, og videoen spiller uavbrutt hele perioden, uten å forstyrre 
brukeren. Samtidig vil systemets langsiktige planlegging gjøre det mulig å holde relativt 
stabil kvalitet, til forskjell fra eksisterende teknologi som ofte gjør hyppige sprang opp og 
ned i kvalitet ettersom nettverksforholdene endrer seg.

For å demonstrere at idéene er gjennomførbare i praksis har det blitt utviklet en funksjonell 
prototype (en mediaavspiller som implementerer idéene). Eksperimenter med denne 
prototypen og tilsvarende mediaavspillere fra Microsoft, Apple, og Adobe, har blitt utført i 
Telenors 3G-nett i Norge.  Konklusjonen etter sammenligning av resultatene er at 
teknologien utviklet i dette prosjektet kan resultere i vesentlig bedre brukeropplevelse enn 
eksisterende teknologi.
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