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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä työssä tutkitaan HTTP-pohjaista suoratoistoa matalatehoisessa Nokia 
Asha -mobiilialustassa. Alustan alkuperäinen toteutus kärsii suoratoiston 
aloitusvaiheessa videon toiston pätkimisestä, kehysten tiputtamisesta sekä 
hidastuneesta kehysnopeudesta, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti 
laitteen käyttökokemukseen. Toteutukselle suoritetut mittaukset paljastavat 
ongelmien johtuvan siitä, että videon purkaminen ei saa riittävästi 
suoritusaikaa, koska TCP-dataliikenteen käsittely vaatii prosessorilta liikaa 
suorituskapasiteettia. 
   Tämä työ esittelee kaksi mekanismia, jotka ratkaisevat yllä mainitun 
ongelman. Molemmat mekanismit rajoittavat tiedonsiirtonopeutta, jolla 
vastaanotettua videodataa siirretään TCP-puskurista videodatapuskuriin siitä 
hetkestä eteenpäin, kun videon purkaminen aloitetaan. Näin ollen TCP-
dataliikenteen käsittelyn aiheuttama kuormitus laskee, ja vapautuneet resurssit 
hyödynnetään videon purkamisessa. Ensimmäinen mekanismi rajoittaa 
siirtonopeutta mukautuen toistettavan videon datanopeuden sekä 
vastaanotettavien TCP-segmenttien mukaan. Toinen mekanismi puolestaan 
rajoittaa siirtonopeutta kasvattamalla videodatapuskurin kokoa ennalta 
määritetyn ajan välein. 
   Näitä kahta mekanismia ja alkuperäistä toteutusta verrataan toisiinsa 
prosessorikuormituksen, videodatan siirron, kehyksien tiputtamisen ja 
subjektiivisen loppukäyttäjä kokemuksen osalta. Molemmat mekanismit 
jakavat videodatan TCP-liikenteen pidemmälle aikavälille, jolloin videon 
purkaminen saa riittävästi suoritusaikaa toiston aloitusvaiheessa. Näin ollen 
suoratoisto ei kärsi toiston pätkimisestä, kehysten tiputtamisesta ja 
hidastuneesta kehysnopeudesta. Toteutettavaksi valitaan ensimmäinen 
mekanismi, koska se jakaa prosessoriin kohdistuneen kuormituksen 
tasaisemmin sekä suoriutuu hiukan paremmin kehyksien tiputtamisesta kuin 
toinen mekanismi. 
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ABSTRACT 
 
This thesis studies HTTP video streaming in the resource constrained Nokia 
Asha product platform. The original implementation suffers from the freezing 
of the video, dropped frames and slower frame rate at the beginning of the 
streaming, which degrades user experience. Experimental measurements reveal 
that the problem is caused by the decoding of the incoming video not getting 
enough CPU time, due to the TCP socket created for transmitting the video data 
using too much CPU resources. 
 The thesis proposes two mechanisms for solving the problem. Both 
mechanisms limit the rate at which video data is moved from the TCP buffer to 
the decoding buffer after the decoding of the video commences. This in turn 
limits the data transfer rate of the TCP transmission of the video data. 
Consequently, the TCP socket uses less CPU resources, which frees up CPU 
resources for decoding the video. The first mechanism adaptively limits the rate 
according to the target bit rate of the video and the arrival rate of TCP 
segments. The second mechanism limits the rate with fixed buffer increments at 
predetermined intervals. 
 The two mechanisms and the original implementation are experimentally 
compared with each other with respect to their CPU load, video data I/O, frame 
drop rate and subjective user experience. Both mechanisms distribute the TCP 
transmission of the video data over a longer period of time, and the decoding of 
the video gets enough CPU time at the beginning of streaming. Consequently, 
streaming no longer suffers from freezing and slower frame rate, which 
improves user experience. The first mechanism is selected for productization as 
it provides more uniform distribution of the CPU load and slightly lower frame 
drop rate than the second mechanism. 
 
Keywords: HTTP, TCP, Video streaming. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
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1. JOHDANTO 
 
Matalatehoisissa mobiililaitteissa, kuten Nokia Asha -tuotemallistossa, 
prosessointikapasiteetti ja -teho on rajallinen. Videon suoratoisto vaatii 
prosessointitehoa videon purkamisessa ja verkosta vastaanotettavien datapakettien 
käsittelyyn, minkä vuoksi tiedonsiirtäminen TCP-protokollan yli nopeissa WLAN- 
tai 3G-verkoissa aiheuttaa mobiililaitteelle merkittävää kuormitusta. Tästä syystä 
mobiililaite voi mahdollisesti kuluttaa WLAN- tai 3G-verkossa liikaa 
prosessointitehoa tiedonsiirron aikana tapahtuvaan datapakettien käsittelyyn, jolloin 
suoratoistovideon purkaminen hankaloituu ja videon keskeytyy puskuroinnin aikana.  
 Tässä Nokia Oyj:lle tehtävässä diplomityössä toteutetaan Nokian Asha 503 -
mobiililaitteeseen videon suoratoistoa parantava mekanismi, joka pystyy 
adaptiivisesti rajoittamaan tiedonsiirtonopeutta, kun Internetissä olevaa videota 
toistetaan 3G/WLAN-verkon yli käyttäen TCP-protokollarajapintaa. Toteutettava 
mekanismi havaitsee tarvittavan siirtonopeuden videon toiston aikana ja pystyy 
muuttamaan sitä tarpeen mukaan. Työn alkuvaiheessa selvitetään videon suoratoiston 
tämänhetkinen tilanne ja syyt siihen, miksi WLAN- ja 3G-verkkojen yli videota 
toistettaessa videon toistaminen keskeytyy. Syitä selvitetään mittaamalla 
mobiililaitteen prosessorin kuormitusta käyttäen Nokian sisäisiä työkaluja. 
Mittauksissa on kaksi tärkeää mittauspistettä. Ensimmäinen mittauspiste on se, kun 
käyttäjä painaa mobiililaitteensa videonsuoratoistopainiketta. Tässä tilanteessa 
videon pitäisi latautua puhelimeen riittävän nopeasti, jotta suoratoistossa oleva video 
lähtisi toistumaan mahdollisimman pian painikkeen painamisen jälkeen. Toinen 
tärkeä mittausajankohta on ajanjakso, jolloin video toistaminen alkaa. Sitä tutkiessa 
selvitetään komponenttien aiheuttamaa kuormitusta prosessorilla ja sitä, miksi videon 
suoratoisto pätkii aloitusvaiheessa 
 Diplomityön toisena tehtävänä on löytää keinot, joilla ratkaistaan alkumittauksissa 
selvinneet videon suoratoiston keskeytymiseen liittyvät ongelmat. 
Ratkaisuvaihtoehtoja on useita, joten parasta vaihtoehtoa etsittäessä kirjoitetaan kaksi 
eri mekanismin ohjelmointikoodia, jotta saadaan luotua mekanismista kaksi 
vertailukelpoista prototyyppiä. Molemmat prototyyppit testataan samoilla Nokian 
sisäisillä työkaluilla, jotta saadaan selville, mikä prototyypeistä säästää 
prosessointitehoa parhaiten. Prototypoinnin aikana ja sen jälkeen luotua 
ohjelmointikoodia testataan ohjelmistotestauksen keinoin ja erilaisia käyttötapauksia 
mallintaen. Kummastakin mekanismivaihtoehdosta saatuja mittaustuloksia verrataan 
myös alkuperäisiin tuloksiin, jotta saadaan selville, kuinka paljon suoritusteho- ja 
kuormitusarvot ovat muuttuneet. Ohjelmistotestauksen suorittavat Nokia Oyj:n 
ohjelmistotestaajat.  
 Prototyyppikoodien valmistuttua tutkitaan Nokia Oyj:n sisäisillä työkaluilla 
prototyyppikoodin vaikutusta prosessorikuorman jakautumiseen videon suoratoiston 
ja tiedonsiirron välillä. Lisäksi tässä vaiheessa tutkitaan, pysyykö videon kuvataajuus 
vakiona koko videon suoratoiston ajan ja aiheuttaako mekanismi itse vaikutusta 
prosessorikuormaan. Samalla tutkitaan, miten eri ratkaisuvaihtoehtojen 
prototyyppikoodit vaikuttavat TCP-vastaanottoikkunan täyttymiseen sekä selvitetään 
mahdollisten viiveiden esiintymisiä TCP/IP-liikenteessä. Testausvaiheen jälkeen 
valitaan parhaan tuloksen antava ratkaisuvaihtoehto, josta muodostetaan lopulliseen 
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tuotteeseen sisällytettävä ratkaisumalli. Ratkaisumalli voi olla puhtaasti yksi 
prototyyppi tai yhdistelmä useammasta prototyypistä. 
 Valmiin mekanismin tarkoituksena on toimia siten, että se estää videon toistamisen 
keskeytykset etukäteen ennen kuin sitä edes tapahtuisi. Lopullinen mekanismi pystyy 
myös tarpeen tullen muuttamaan toimintaansa, mikäli videon suoratoisto keskeytyy 
tai on hidas. Mekanismin valmistuttua ja ratkaistessa videon suoratoistoon liittyvän 
ongelman se toteutetaan Nokia Asha 503 -mobiililaitteen ohjelma-alustaan. 
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2. MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ, KÄYTETTÄVYYS JA 
KÄYTTÖKOKEMUS 

 
Mobiililaitteiden kehittyminen on vaikuttanut kuluttajien tottumuksiin ja 
vaatimuksiin sen osalta, mitä odotuksia heillä on mobiililaitteiden toimintaa ja 
toiminnallisuuksia kohtaan. Mobiililaitteiden yleisimmin käytettyjä ominaisuuksia 
ovat tekstiviestit ja puhelut, mutta nykyään näiden ominaisuuksien rinnalle ovat 
nousseet myös Internet-pohjaiset, informaatio- ja viihdesisältöä tarjoavat palvelut. 
Tästä syystä kuluttajien kulutustottumukset ovatkin ohjanneet ja vaikuttaneet 
mobiilialan kehitykseen ja siihen, että kuluttajille halutaan tarjota mahdollisimman 
paljon ominaisuuksia myös edullisten mobiililaitteiden kategoriassa.  
 Tuotteita suunnitellessa yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota kuluttajalle hyvä 
käyttökokemus. Positiiviseen käyttökokemukseen tähdättäessä otetaankin huomioon 
muun muassa käytettävyys, jolla tarkoitetaan muun muassa sitä, kuinka miellyttävää, 
tehokasta, helposti opittavissa olevaa ja loogista laitteen käyttö on. Lisäksi 
käyttökokemukseen pyritään vaikuttamaan välillisesti tuotteen hinnoittelulla, joka 
ohjaa kuluttajan odotuksia ja vaatimuksia tuotetta kohtaan. 
 

2.1. Mobiililaitteiden käytön muuttuminen 2000-luvulla 
 
Mobiililaitteista on tullut 2000-luvulla tärkeä osa yksilöiden arkipäivää. 
Mobiililaitteella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilökohtaista langatonta 
viestintävälinettä, jota voidaan käyttää kaikkialla matkapuhelinverkon alueella. [1]  
 Alunperin mobiililaitteiden käyttäjinä olivat liikemiehet, jotka käyttivät laitteita 
työssään. Myöhemmin käyttäjäkunta laajeni koskettamaan lähes kaikkia aikuisia ja 
myöhemmin myös lapsia. Mobiililaitteiden tärkeimmät ominaisuudet olivat aluksi 
puhelin- ja myöhemmin myös tekstiviestiominaisuudet, joista kehitettiin kehityksen 
edetessä monipuolisempi kuvaviesti-ominaisuus. Ensimmäiset kosketukset 
Internetiin saatiin mobiililaitteiden osalta langaton WAP-yhteyden kehittämisen 
myötä. Edelleen tänä päivänäkin mobiililaitteiden perusominaisuudet ovat pysyneet 
samoina ja WAP-yhteyttä lukuun ottamatta ne ovat edelleenkin yleisimmin 
käytettyjä perusominaisuuksia. Ajan kuluessa niiden rinnalle on kuitenkin noussut 
myös muita käyttäjien tarpeellisiksi kokemia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. [2] 
 Hyvösen ja Revon [2] sekä Lindholm ja Keinosen [3] mukaan 2010-luvulla 
yksilöiden erilaiset tarpeet käyttää puhelinta ovat korostuneet. Sen vuoksi käyttäjät 
ovatkin kiinnostuneet mobiililaitteiden uusista käyttötarkoituksista ja ovat kokeneet 
uudet innovaatiot, esimerkiksi 3G- ja 4G-pohjaisen mobiilidatan mahdollistamat 
palvelut, omaa elämäänsä helpottavina tekijöinä. Tästä syystä kuluttajat ovat olleet 
valmiina investoimaan keskimääräistä hintavampaan mobiililaitteeseen sekä 
maksamaan kuukausittain esimerkiksi mobiilidatasta, jotta heille on avautunut 
mahdollisuus tehdä Internetissä varauksia, hakea informaatiota, pitää yhteyttä 
läheisiinsä, käyttää puhelinta viihdetarkoitukseen sekä asioida eri viranomaisten ja 
yritysten kanssa.  
 Keinosen [4] mukaan yksilöiden halukkuus ostaa älykkäämpiä mobiililaitteita 
johtuu siitä, että yksilöt arvostavat uusien tuotteiden tarjoamia etuja, vaikka eivät 
muuten seuraisikaan teknologista kehitystä. Saariluoma et al. [5] lisäävät tähän vielä 
sen, että teknologian kehittyessä sen merkitys yksilöiden elämässä on muuttanut 
muotoaan: nykyisin teknologia koetaan elämänlaatua ja sosiaalista statusta 
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parantavana tekijänä ja sen vuoksi tärkeänä osana arkipäivän askareita. Heidän 
mukaansa älykkäämpi teknologia tuo lisäksi palvelut ja tuotteet helposti saataville, 
minkä seurauksena yksilöt ottavat ne helposti käyttöön ja kokevat sitä myöten 
elämänsä muuttuvan miellyttävämmäksi. 
 Samanaikaisesti, kun yksilöiden tarve eri toiminnallisuuksien käytölle on herännyt, 
mobiiliteknologia on kehittynyt paremmaksi, joustavammaksi ja tehokkaammaksi. 
Voidaankin sanoa, että tarjolla olevien palveluiden ja sovellusten määrän kasvaessa 
sekä niiden käytön määrän lisääntyessä, mobiililaitteiden tekniset vaatimukset ovat 
kiristyneet. Toisaalta voidaan myös ajatella, että teknologian kehitys on 
mahdollistanut eri toiminnallisuuksien ja sovellusten tuottamisen ja tuotteistamisen 
myös mobiililaitteille. Tällöin teknologinen kehitys yhdistettynä haluttuun 
liiketoimintamalliin on vaikuttanut suoraan mobiililaitteiden toiminnallisuuksien ja 
palveluiden käytön määrää sekä kalliimpien mobiililaitteiden ostohalun 
vahvistumiseen. [2] 
 Tässä työssä keskitytään siihen, miten Nokia Asha 503 -mobiililaitteen videon 
suoratoisto saadaan mahdollisimman sujuvaksi. Ohjelmistokehitystyössä otetaan 
huomioon laitteiston asettamat rajoitteet ja rajallinen suorituskyky. Toimintojen 
parantamisen tarkoituksena on se, että halvemmankin kategorian mobiililaitteiden 
toiminnallisuudet ja käyttömahdollisuudet monipuolistuisivat.  
 

2.2. Mobiililaitteiden käytettävyys ja käyttökokemus 
 
Erilaisten toiminnallisuuksien käytön lisääntyessä ja mobiililaitteiden teknologisten 
vaatimusten kasvaessa ovat matkapuhelinten osalta myös käytettävyyden ja 
käyttökokemuksen näkökulmat nousseet merkittävään asemaan. Käytettävyydellä 
tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä moniulotteista asiaa, millaiseksi yksilö kokee 
laitteen käytön; positiiviseksi, negatiiviseksi, tehokkaaksi, tarpeeseen sopivaksi vai 
kenties tarpeeseen sopimattomaksi [2]. Sinkkosen et al. [6] mukaan käytettävyyden 
käsite voidaan määritellä menetelmäksi, jolla käyttäjän ja laitteen vuorovaikutus 
pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi ja käyttäjän näkökulmasta 
miellyttäväksi. ISO 9241-210 -standardin [vrt. 7] mukaan määritelmään voidaan 
lisätä myös tuloksellisuus eli se tavoite, kuinka helposti ja nopeasti käyttäjä pääsee 
haluamaansa tulokseen saaden esimerkiksi videon suoratoiston päälle ja päästäkseen 
katsomaan videota. [8] 
 Nielsenin [9] mukaan käytettävyyden tarkoituksena on tehostaa ja parantaa laitteen 
ja käyttäjän yhteistoimintaa sekä luoda positiivinen kokemus laitteen ja sen 
toiminnallisuuksien käytöstä. Käsitettä käytettävyys ei hänen mukaansa kuitenkaan 
voida määritellä yhdeksi tietyksi asiaksi tai tekijäksi, vaan käytettävyys tarkoittaa 
laajaa, moniulotteista kokonaisuutta, jota Nielsen tarkastelee viiden eri näkökulman 
kautta. Opittavuuden näkökulmasta Nielsen korostaa sitä, että laitteen 
käyttöliittymän pitäisi olla nopeasti opittavissa, jotta käyttäjä voi aloittaa laitteen 
käytön helposti ja omaksua sen käyttöideologian nopeasti. Tehokkuuden 
näkökulmasta matkapuhelimen järjestelmän pitäisi olla niin tehokas, että käyttäjä voi 
käyttää puhelinta tuottavasti, tehokkaasti ja nopeasti sekä siten, että opittuaan laitteen 
käytön yksilön on mahdollisuus saavuttaa ammattimainen tehokkuus laitteen 
käytössä. Muistettavuuden osalta puhelimen toimintojen pitäisi puolestaan olla niin 
helposti muistettavissa, että satunnaisesti laitetta käyttävä osaisi tauonkin jälkeen 
käyttää laitetta sujuvasti. Neljännen näkökulman mukaan puhelimen ohjelmiston 
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 Videon suoratoistoa ajatellen voidaankin todeta, että käyttäjän pitää pystyä 
katsomaan WLAN- tai 3G-verkon yli siirrettävää videota alusta loppuun ilman 
keskeytyksiä. Tämä ongelma olikin tämän tutkielman lähtökohta, sillä aiemmin 
Nokian Asha 503 -puhelimen Internetistä ladattavan videon suoratoisto oli 
katkonaista ja hidasta. 

2.3. Videon suoratoiston käyttökokemuksen laadun arviointi 
 
Internetin multimediapalveluiden yleistyminen on tekniikan alueella lisännyt 
kiinnostusta palvelun laadun mittaamiseen ja parantamiseen. Aikaisemmin laadun 
mittaaminen on ollut verkkokeskeistä, jossa on huomioitu lähes ainoastaan palvelun 
tekninen laatua. Quality of Service (QoS) -mittaukset ovat perustuneet verkon 
suorituskykyyn, kuten pakettihäviöstä, yhdensuuntaisesta viiveestä sekä peräkkäisten 
pakettien viiveistä. [12] 
 Kuluttajien kasvanut multimediapalveluiden käyttö Internetin yli on lisännyt 
kiinnostusta siihen, millaisia käyttökokemuksia kuluttajat saavat käyttämästään 
palvelusta. Tästä syystä pelkkä verkon palvelun laadun seuraaminen ei enää 
riitäkään, vaan tarkastelu on pitänyt laajentaa koskemaan myös subjektiivisia 
käyttökokemuksia. Näin ollen palvelun laadun arvioinnissa onkin alettu käyttää 
palvelukokemuksen laadun arviointiin liittyviä tekniikoita. [12] 
 QoS -arviointitekniikat perustuvat verkon toiminnan seuraamiseen, minkä 
perusteella voidaan arvioida loppukäyttäjän saamaa videon suoratoistokokemusta. 
QoS ei kuitenkaan ota huomioon käyttäjän subjektiivista näkökulmaa, mikä vaikuttaa 
loppukäyttäjän saamaan käyttökokemukseen. Quality of Experience (QoE) -arviointi 
sen sijaan määrittelee uusia metriikoita, joilla voidaan arvioida objektiivisesti 
loppukäyttäjän tyytyväisyyttä. Arviointi on kuitenkin haastavaa johtuen arvioinnin 
subjektiivisista mittareista, jotka eivät suoranaisesti liity verkon toimintaan, vaan sen 
sijaan esimerkiksi järjestelmän vasteeseen tai käyttäjän senhetkiseen mielialaan. 
Arvioinnissa QoE-mittaukset toimivat indikaattorina siitä, kuinka hyvin käytetty 
palvelu pystyy täyttämään loppukäyttäjänsä odotukset. [12] 
 QoE-tekniikat jakautuvat pääsääntöisesti kahteen ryhmään; subjektiiviseen ja 
objektiiviseen arviointiin. Subjektiivisen arvioinnin koetaan antavan tarkimman 
tuloksen, koska varsinainen arviointi tapahtuu ihmisten toimesta. Tällöin arviointiin 
osallistuvien ihmisten tehtävänä on arvioida heille näytettävät videot siten, että he 
kertovat oman mielipiteensä siitä, millaiseksi he videon laadun kokevat. 
Subjektiivisen arvioinnin lopputuloksena saadaan keskimääräinen pisteytys (Mean 
Opinion Score, MOS) liittyen loppukäyttäjän kokemaan videon laatuun. MOS-
arvioinnissa skaala vaihtelee yhden (1, huono) ja viiden (5, erinomainen) välillä [13]. 
Koska jokaisella yksilöllä on kuitenkin oma käsityksensä ja odotuksensa videon 
laadusta, ei täysin voida sulkea pois yksilöiden subjektiivisuutta ja vaihtelevuutta 
videon laadun arvioinnissa. Vaikutuksia kuitenkin pyritään rajoittamaan tarkalla 
ohjeistuksella, testauskoulutuksella ja ympäristön teknisellä hallitsemisella. 
Arviointitapana subjektiivinen arviointi tuottaa arvokasta tietoa, mutta se on 
menetelmänä kuitenkin hidas, koska arvioinnissa käytetään ihmisresursseja. Tästä 
syystä menetelmän hitaus rajoittaakin arvioitavan materiaalin määrää ja se 
soveltuukin pääsääntöisesti vertailumalliksi objektiiviselle arviointitekniikalle. [14] 
 Objektiivisen arvioinnin tavoitteena on automatisoida videon laadun arviointia 
verkon parametrien avulla ja sitä kautta ennustaa käyttäjän kokema MOS. 
Objektiivisia metriikoita eli arviointimenetelmiä on useita, ja ne ryhmitellään data-, 
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kuva, paketti- ja bittivirta- sekä hybridimetriikoihin. Datametriikat kuvaavat 
signaalin laatua ottamatta kuitenkaan huomioon sen sisältöä. Lisäksi videon laadun 
arviointimenetelminä käytetään muun muassa keskineliövirheen (Mean Square Error, 
MSE) sekä huippu-signaali-kohina -suhteen (Peak signal-to-noise ratio, PSNR) 
arviointia. Molemmat arviointimenetelmät ovat suosittuja ja suosion taustalla ovat 
muun muassa helposti ymmärrettävät matemaattiset mallit sekä niiden laskennallinen 
nopeus. Kuvametriikat puolestaan käsittelevät videon sisältämää informaatiota 
visuaalisella tasolla ja sen avulla on mahdollista huomata videon sisällössä esiintyviä 
häiriöitä. Metriikoiden perustana voivat olla ihmisen näköjärjestelmän (Human 
Visual System, HVS) mallinnuksen mekanismi, joka keskittyy tiettyihin videossa 
esiintyviin ominaisuuksiin ja häiriöihin. Paketti- ja bittimetriikat sen sijaan 
keskittyvät pakettien otsikkotietoihin ja koodattuun bittivirtaan ilman, että niiden 
sisältämää datasisältöä puretaan kokonaisuudessaan. Kuvametriikoihin verrattuna 
paketti- ja bittimetriikat suoriutuvatkin sen vuoksi datan prosessoinnista vähemmillä 
resursseilla. Hybridimetriikat taas käyttävät paketti- ja bittivirtametriikoita sekä 
purettua videota arviointimenetelmänä. [14, 15] 
 Data-, kuva, paketti- ja bittivirtametriikat voidaan luokitella kolmeen ryhmään 
niiden tarvitseman referenssi-informaation mukaan. Täyden referenssin (Full-
Reference, FR) metriikat vertaavat testattavaa videota kehyskohtaisesti alkuperäiseen 
referenssivideoon. Tällöin käytettävän referenssivideon pitää olla käytettävissä 
kokonaisuudessaan ja yleensä se on pakkaamattomassa muodossa. Tämä vaatimus 
asettaa rajoituksia käytännön toteutukselle. Käytännössä vertailu nimittäin tapahtuu 
vertaamalla jokaisen kehyksen jokaista pikseliä alkuperäiseen referenssivideoon, 
jolloin tuloksena saadaan tarkka spatiaalinen ja ajallinen vastaavuus. Tyypillisesti 
tähän metriikkaluokitukseen kuuluvat MSE/PSNR- ja HVS-pohjaiset metriikat. [14, 
15] 
 Referenssitön (No-Reference, NR) metriikka keskittyy analysoimaan testattavaa 
videota ilman alkuperäisen videomateriaalin referenssiä. Sen vuoksi referenssitön 
metriikka on huomattavasti täyttä referenssiä (FR) joustavampi. NR-metriikan 
kannalta suurimpana haasteena on kuitenkin häiriön erottaminen varsinaisesta 
sisällöstä. Tällöin NR-metriikoiden toiminta perustuu olettamuksiin videon sisällöstä 
sekä siinä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Suurin osa NR-metriikoista perustuu 
videokuvassa esiintyvien lohkottumishäiriöiden (blocking) tunnistamiseen. Häiriöt 
ovat yleisiä käytettäessä videon pakkauksessa H.26x:ä, MPEG:tä ja niiden 
johdannaisia. [14, 15] 
 Pelkistetyn referenssin (Reduced-Reference, RR) metriikka perustuu FR- ja NR-
metriikoiden yhdistelmänä tuotettuun kompromissiin. Tällöin referenssivideon ja 
testattavan videon parametreiksi on valittu rajattu määrä ominaisuuksia. Toimiessaan 
RR-mekanismi poistaa automaattisesti osan niistä olettamuksista, joita on tehty NR-
metriikoissa. Tästä huolimatta RR-metriikan tarkoituksena on taata se, että 
vertailussa käytettävä datamäärä on hallittavissa. [14, 15] 
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mekanismi. Se huolehtii, että lähettäjä siirtää maksimimäärän dataa, minkä 
vastapuoli pystyy ottamaan vastaan. Ikkunan koko määrittää sen, kuinka paljon dataa 
voidaan lähettää ilman, että niihin saadaan kuittausta vastapuolelta. Ikkunan kokoa 
kasvatetaan onnistuneen siirron jälkeen ja vastavuoroisesti sitä pienennetään 
epäonnistuneen siirron jälkeen. Käytännössä ikkunan koko muuttuu sen mukaan, 
miten TCP-protokollalla yhdistetyt osapuolet pystyvät käsittelemään liikkuvaa dataa. 
[19]  
 Voimme todeta että TCP-protokollan käyttäminen videon suoratoistossa ei tarjoa 
optimaalista vaihtoehtoa, sillä uudelleenlähetetyt segmentit voivat saapua 
myöhemmin kuin niiden purkaminen alkaisi [21]. Käytännössä tätä ongelmaa 
kompensoidaan käyttämällä riittävän pitkää puskurointiaikaa datan vastaanotossa 
ennen kuin varsinainen purkaminen aloitetaan [22]. 
 

3.2. UDP-protokolla 
 
UDP-protokolla (User Datagram Protocol) liittyy TCP/IP-protokollaperheeseen ja on 
niin sanotusti protokollapinon kuljetuskerroksella sijaitseva TCP:n sisarusprotokolla. 
Tästä syystä UDP- ja TCP-protokollat jakavat saman päätehtävän: niiden molempien 
tehtävänä on datan kuljettaminen. [20] 
 Kuljetuskerroksessa sijaitseva UDP-protokolla on IP:n yksinkertainen laajennus. 
Toiminnaltaan UDP- ja TCP-protokollat poikkeavat kuitenkin huomattavasti 
toisistaan. TCP-protokollan tarjotessa luotettavan, yhteydellisen, kuittaavan ja 
virheenkorjaavan palvelun UDP sen sijaan tarjoaa epävarman, yhteydettömän, 
vuonvalvontaan kykenemättömän tavan siirtää dataa. Siitä huolimatta sillä on 
kuitenkin tärkeä paikka kuljetusprotokollien perheessä, koska sitä käytetään 
syklisissä ja hyvin vikasietoisissa tilanteissa, joissa ei ole vakavaa, jos yksittäinen 
sanoma ei pääsekään perille. Tämä korostuu palvelussa, jossa lähetettävä tieto voi 
olla nopeasti vanhentuvaa, jolloin uudelleenlähettäminen ei ole välttämättä 
kokonaisuuden kannalta tarpeellista. Lisäksi TCP:hen verrattuna, UDP tarjoaa 
tarkemman sovellustason kontrollin sen suhteen mitä dataa lähetetään ja milloin. [20] 
 UDP:tä käytetään silloin, kun päätelaitteiden välisessä kommunikoinnissa 
siirretään vain 1-2 sanomaa kerrallaan. Multipleksauksensa ansiosta UDP kykenee 
TCP:n tavoin hoitamaan useita yhtäaikaisia sessioita eri sovellusten välillä. TCP:n 
tavoin se myös käyttää kommunikoinnissa porttinumeroita, jolloin lähdeportti-kentän 
numero ilmaisee sen, mistä sanoma lähetetään ja vastaanottoportti-kentän numero 
puolestaan kertoo, mihin kyseinen sanoma lähetetään. [19, 20] 
 
Taulukko 1. UDP- ja TCP-protokollien hyötysuhde [19].  
 UDP TCP 

Yhteyden avaus - 3 sanomaa à 40 oktettia (IP + TCP) 

Datan välitys 28+8 oktettia 28+40 oktettia 

Yhteyden lopetus - 4 sanomaa à 40 oktettia 

Yhteensä 36 oktettia 348 oktettia 

Hyötysuhde 28/26 = 78% 28/348 = 8% 
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 UDP:n etuna verrattuna TCP-protokollaan on sen keveys ja parempi hyötysuhde, 
koska esimerkiksi dataosuuden ollessa 28 oktettia UDP-protokollan hyötysuhde on 
78 %, kun taas vastaavassa tilanteessa TCP-protokollalla hyötysuhde on vain 8 % 
(vrt. Taulukko 1). Tästä syystä UDP-protokolla sopii TCP:tä paremmin käytettäväksi 
esimerkiksi äänen ja videon suoratoistossa, sillä sen tiedonsiirron parempi 
hyötysuhde ja sitä myöten kevyempi datavälitysprosessi vapauttavat 
prosessointitehoa varsinaisen mediainformaation käsittelyyn. UPD-protokollan 
epäluotettavuus ei myöskään äänen ja videon siirtämisessä ole merkittävä ongelma, 
sillä muutaman paketin katoaminen tiedonsiirron aikana voi aiheuttaa korkeintaan 
millisekuntien katkoksia äänen tai videon toistamisessa, mitä loppukäyttäjä ei 
välttämättä edes ehdi huomata tai kokea häiritsevänä tekijänä. [19]  
 

3.3. RTP-protokolla videon suoratoistossa 
 
RTP-protokolla (Real-Time Transfer Protocol) on kehitetty erityisesti ryhmä- tai 
täsmälähetys-verkkopalvelun yli tapahtuvan reaaliaikaisen datan siirtämiseen. 
Reaaliaikainen data voi olla audio-, video- tai simulaatiodataa. RTP-protokollaa 
käytettäessä käytetään samanaikaisesti esimerkiksi RTCP-kontrolliprotokollaa (RTP 
Control Protocol), jotta dataliikennettä saadaan tehostettua ja sitä voidaan 
monitoroida. RTCP-protokolla on yksi useimmin käytettävistä kontrolliprotokollista, 
koska se skaalautuu hyvin laajoihin ryhmälähetyksiin ja samalla se tarjoaa 
minimaalisen kontrollimekanismin. Molemmat protokollat on kuitenkin suunniteltu 
toimimaan kuljetuskerroksessa itsenäisesti. [23] Lisäksi RTP-protokollan hallinnassa 
voidaan käyttää myös mitä tahansa muuta hallintaprotokollaa, koska dataliikenne ja 
RTCP-protokollaan pohjautuva kontrollimekanismi on jaettu omiksi 
protokollakokonaisuuksiksi. Tästä johtuen RTP-protokolla tarjoaa yleisen 
mekanismin reaaliaikaisten lähetysten synkronointiin. [20] RTP-protokollan tehtäviin 
ei kuitenkaan kuulu palvelun laadun takaaminen [23]. 
 RTP-protokolla voi hyödyntää tiedonsiirrossa joko UDP- tai TCP-protokollaa, 
koska se ei ole riippuvainen kuljetuskerroksen protokollasta. Käytännössä UDP-
protokolla on kuitenkin vakiintunut käytettäväksi RTP-protokollan 
tiedonsiirtoprosesseissa kuljetuskerroksen protokollana, koska se tarjoaa 
tehokkaamman ja nopeamman palvelun kuin TCP-protokolla. [20] Käytännössä 
kahden eri protokollan käyttäminen samanaikaisesti tarkoittaa sitä, että mediavirtaa 
lähettävä palvelin paketoi lähetettävän medialohkon ensin RTP-pakettiin ja sen 
jälkeen UDP-pakettiin ja lähettää datapaketin vasta sitten IP-verkon yli 
vastaanottajalle. Vastaanottajan saadessa UDP-paketin se purkaa sen ensin RTP-
paketiksi ja lukee sen sisältämän mediatiedoston. Lopuksi vastaanottaja toimittaa 
mediatiedoston mediasoittimelle purkamista ja loppukäyttäjälle esitettävän muodon 
muuntamista varten. [18] 
 Mediasiirron hallintaa varten  RTP-protokollalla on kolme laajennusta: 
hyötykuorman tyyppi, aikaleima ja sekvenssinumero. Hyötykuorman tyyppi 
(Payload Type) ilmaisee vastaanotetun datan tiedostomuodon ja määrittelee sen, 
miten vastaanottava päätelaite tulkitsee vastaanotetun datan. Määrittelyssä käytetään 
etukäteen määriteltyjä hyötykuorman tyyppejä ja formaattikoodeja. Ne 
hyötykuormatyypit, joita ei ole etukäteen määritelty, voidaan määritellä ennen 
tiedonsiirtoa dynaamisesti. [16, 23] Aikaleima puolestaan viittaa hetkeen, jolloin 
ensimmäinen tavu on näytteistetty. Aikaleiman alkuperäinen arvo on valittu 
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satunnaisesti ja sen arvoa kasvatetaan jokaisen lähetetyn paketin aikana yhdellä. 
Aikaleima-tietoa hyödynnetään pakettien synkronoinnissa sekä sitä tulkiten voidaan 
havaita myös mahdollinen aikahajonta. [23] Sekvenssinumeroa käytetään 
vastaanottavassa päässä mahdollisen pakettihäviön havaitsemiseen ja väärässä 
järjestyksessä saapuvien pakettien uudelleenjärjestelyyn. Jokaista lähetettyä RTP-
pakettia kohden sekvenssinumero kasvaa yhdellä. Kun sekvenssinumero saavuttaa 
suurimman arvonsa 0xFFFF, alkaa uusi sekvenssinumerokierros pienimmästä 
mahdollisesta numerosta 0x0000 [17].  Kuten aikaleimankin tapauksessa, valitaan 
sekvenssinumeron aloitusarvo satunnaisesti. 
 RTP-protokollan mukaisessa siirrossa käytetään joko täsmä- (unicast) tai 
ryhmälähetyspalvelua (multicast) [16, 23].  Käytettäessä täsmälähetystä jokaisesta 
tiedosta lähetetään oma yksittäinen kopio lähteestä jokaiselle 
vastaanottajalle.  Ryhmälähetyksessä tieto puolestaan lähetetään kerran lähteestä ja 
se toimitetaan ryhmään kuuluville vastaanottajille, minkä vuoksi ryhmälähetys on 
tehokkaampi tekniikka esimerkiksi videoneuvotteluissa [24]. 
 Reaaliaikaisen datan siirtämisessä RTP-protokolla on erittäin tehokas ja hyvä 
vaihtoehto, koska se on alun perin kehitetty juurikin reaaliaikaisen datan 
siirtoprotokollaksi. [20] Kun RTP-protokollaa käytetään audio- ja videoraidan 
suoratoistossa, pitää huomioida se, että että audio- ja videodata koodataan erikseen. 
Tällöin molemmilla datoilla on yksilölliset UDP-porttinumerot ja ne vaativat omat 
RTP-istuntonsa. Hyvänä puolena on kuitenkin se, että ne lähetetään päätelaitteelle 
erikseen omina paketteinaan. Loppukäyttäjän kannalta tätä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi videokonferenssissa, jolloin hitaan internetyhteyden takana olevat 
käyttäjät voivat valita avattavaksi pelkästään audiodataa sisältävän RTP-istunnon 
[23]. Voidaankin todeta, että RTP:tä käyttäen voidaan vähentää vastaanottavan pään 
kompleksisuutta, koska päätelaitteen ei tarvitse eritellä audio- ja videopaketteja, vaan 
ne saapuvat omina, selkeästi merkittyinä lähetyksinä. [23, 25]  
 

3.4. RTCP-protokolla 
 
RTCP-protokolla (Real Time Control Protocol) tarkkailee RTP-tietovirran laatua, 
synkronoi erilaiset mediat toisiinsa sekä kerää tietoa RTP-istuntoon osallistujista. 
RTCP-protokolla on riippumaton kuljetusprotokollasta, mutta yleensä sen yhteydessä 
käytetään vakiintuneen käytännön mukaan UDP-protokollaa. [24]  
 RTCP-liikenteeseen sisältyy kahdenlaisia portteja: lähettäjäraportit (SR) ja 
vastaanottajaraportit (RR). Lähettäjäraporttien tehtävänä on tarjota tietoa, jota 
voidaan käyttää eri lähteiden synkronointiin, palvelun laatuun liittyvän informaation 
välittämiseen ja vastaanottajalle tulevasta datasta ilmoittamiseen. 
Vastaanottajaraporttien tehtävänä puolestaan on toimia asiakkaan ja palvelimen 
välisenä palautekanavana. Vastaanottajaraportissa on lisäksi tietoa viimeisimmän 
vastaanotetun RTP-paketin sarjanumerosta, kadonneiden pakettien määrästä sekä 
vastaanotettujen pakettien aikavarianssista. Näiden tietojen perusteella palvelin 
pystyy arvioimaan siirtokanavan laatua ja tarpeen vaatiessa sovittamaan RTP-
pakettien lähetysnopeus kanavan muuttuneeseen laatuun. [23, 24] Median siirrossa 
RTCP-protokollalle asetetaan protokollamäärittelyssä raja, jonka mukaan 
kontrolliliikenteen osuus kokonaisliikenteestä saa olla korkeintaan viisi prosenttia. 
Lisäksi RTCP-sanomien lähetysväli on määritelty olemaan korkeintaan viisi 
sekuntia. [20] 
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3.5. RTSP-protokolla videon suoratoistossa 
 
RTSP-protokolla (Real Time Streaming Protocol) on signalointiprotokolla, jonka 
avulla hallitaan multimediaistuntoja. Se on RTCP:n ja RTP:n tavoin riippumaton 
kuljetuskerroksen ja tiedonsiirtoprotokollasta. [23, 25] Tekstipohjaisen RTSP-
protokollan määrittelyssä on tarkoituksella mukailtu HTTP-protokollaa muun muassa 
syntaksin ja operaatioiden osalta. Käyttötarkoitustensa osalta HTTP- ja RTSP-
protokollat kuitenkin eroavat merkittävästi toisistaan. Ensinnäkin RTSP:n 
kommunikointi on HTTP:stä eroten kaksisuuntaista, jolloin niin päätelaite kuin 
palvelinkin voivat lähettää ja vastaanottaa pyyntöjä. Siispä päätelaitteen alustaessa 
RTSP-protokollaan pohjautuvaa yhteyttä palvelin voi tarvittaessa lähettää 
uudelleenohjauspyynnön vastaanottavalle päätelaitteelle, jolla se ohjaa yhteyden 
muodostamista toisen palvelimen kanssa. Tällöin päätelaitteen pitää reagoida 
uudelleenohjauspyyntöön ja ilmoittaa palvelimelle uudelleenohjauksen 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä. [25] RTSP-protokolla eroaa HTTP-protokollasta 
myös tilatietoisuudellaan, sillä HTTP-palvelin ei ylläpidä tilakonetta, eikä se silloin 
ole tietoinen asiakkaan aikaisemmista toiminnoista. RTSP-palvelin sen sijaan seuraa 
ja ylläpitää jokaiseen meneillään olevaan istuntoon liittyvää tilatietoa siitä, mitä 
toimintoja asiakas on käyttänyt. [18] 
 RTSP-protokolla on kehitetty erityisesti reaaliaikaista video- ja audiodatan 
siirronhallintaa varten. Sillä voidaan hallita yhtä tai useampaa aikasynkronoitua 
reaaliaikaista datavirtaa. Käytännössä RTSP siis toimii multimediapalvelinten 
kaukosäätimenä tarjoten erilaisia hallintakontrolleja. Sen avulla voidaan muun 
muassa videon toiston aloittamisen lisäksi pysäyttää videon toisto sekä kelata videota 
eteen- ja taaksepäin. [23, 25] RTSP-protokollan avulla on mahdollista myös lomittaa 
mediadataa RTSP-tietueyksikköihin. Käytännössä tämän ratkaisun käyttäminen 
kuitenkin lisäisi protokollatoteutuksen monimutkaisuutta, minkä vuoksi RTSP:tä 
käytetään pääosin vain päätelaitteen ja palvelimen väliseen signalointiin.  
 Kuva 5 esittää RTSP-protokollan yli tapahtuvaa kommunikointia videon 
suoratoiston aloittamisesta yhteyden purkamiseen saakka. Kuvassa mallinnetaan sitä, 
että RTSP-protokolla avaa yhteyden osoitteen osoittamaan palvelimeen ja pyytää 
palvelimelta median kuvauksen RTSP DESCRIBE -viestillä. Tämän jälkeen 
palvelimen vastausviestin kuormaan sisällytetään SDP-protokollan (Session 
Description Protocol) mukainen tiedosto, joka välittää päätelaitteelle tiedot 
multimediadatan kuvantamista varten. Tilanteessa, jossa toistetettava media sisältää 
sekä audio- että videomediaa, pitää molemmalle mediavuolle suorittaa oma alustus 
SETUP-viestiä käyttäen. Tämän jälkeen mediadatan toistaminen voidaan aloittaa 
lähettämällä palvelimelle PLAY-viesti, jonka jälkeen palvelin lähettää audio- ja 
videodataa RTP-protokollaa hyödyntäen. Mediadatan toistamisen aikana 
päätelaitteen ja palvelimen välillä kulkee RTCP-protokollan viestejä, joiden avulla 
välitetään tietoa istunnon laadusta. Istunto puolestaan voidaan lopettaa lähettämällä 
palvelimelle PAUSE-komento, joka lopettaa mediadatan lähettämisen palvelimelta 
päätelaitteelle. Mediadatan siirtäminen sen sijaan voidaan lopettaa kokonaan 
lähettämällä palvelimelle TEARDOWN-viesti, jonka jälkeen palvelimen resurssit 
vapautuvat muuhun käyttöön. [25] 
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bittivirtojen ja kuvatarkkuuksien käytöstä sekä listan saatavilla olevista 
medialohkoista. Näiden tietojen perusteella päätelaite muodostaa URL-osoitteen, 
jolla se pyytää palvelimelta tiettyä medialohkoa. [32] 
 

3.8.3. Adobe HTTP Dynamic Streaming 
 
Adoben kehittämä HTTP Dynamic Streaming -protokolla (HDS) on suunniteltu 
tehokkaaseen ja adaptiiviseen median suoratoistoon. HDS-protokollaa käyttävän 
päätelaitteen asiakasohjelmistona toimii joko Adobe Flash Player tai Adobe AIR        
-sovellus. Tiedostomuotona HDS-protokolla käyttää standardoitua, adaptoituvassa 
suoratoistossa yleisesti käytettyä MP4-formaattia ja sen sisältämiä fragmentteja. 
Viime aikoina Adobe on esitellyt myös uuden median suoratoistoon soveltuvan, 
MP4-tiedostoformaattiin pohjautuvan F4F-formaatin, mutta vielä tässä vaiheessa 
MP4-formaatti on edelleen yleisemmin käytössä. [35] 
 Adoben HDS-palvelimen sisältämää mediadataa kuvataan joko yhdellä tai 
useammalla manifestitiedostolla. XML-pohjainen manifestitiedosto sisältää 
kuvauksen palvelimen tarjoamasta datasta, jonka perusteella päätelaite suorittaa 
median suoratoiston. Manifestitiedosto ilmaisee lisäksi päätelaitteelle palvelimen 
tarjoaman mediadatan ja fragmenttien indeksien metadatatiedot. Taatakseen 
tehokkaan ja adaptiivisen median suoratoiston HDS-protokollan alkuperäisestä 
mediadatasta muodostetaan useita eri bittivirralla ja kuvantarkkuudella pakattuja 
esitystiedostoja. Tästä syystä yksittäinen esitystiedosto onkin jaoteltu indeksoituihin 
fragmentteihin, jotka sisältävät lyhyitä pätkiä mediadatasta. Adaptiivisen 
suoratoiston aikana eri parametreilla pakatut esitykset kuitenkin ryhmitellään omaksi 
adaptiiviseksi setiksi. Periaatteessa HDS-protokollan manifestitiedosto voi yksinään 
sisältää kaikki erilaatuiset mediaesitykset, mutta useimmiten manifestitiedostoja on 
kuitenkin useampia ja ne viittaavat tarvittaessa toisiinsa. [36] 
 HDS-protokollaa käytettäessä päätelaite lataa manifestitiedoston suoratoiston 
alkaessa. Tiedoston sisältämien tietojen perusteella päätelaite valitsee toistettavaksi 
sen hetkisen verkkokapasiteetin ja suorituskyvyn osalta parhaiten soveltuvan 
mediadatan pyytämällä palvelimelta tietyn bittivirran mediadatafragmentteja. 
Päätelaitteen tehtävänä on seurata verkkoympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tehdä 
päätös senhetkisen siirtokapasiteetille sopivasta seuraavasta pyydettävästä 
fragmentista. Siispä siirtokapasiteetin heikentyessä päätelaite pyytää automaattisesti 
palvelimelta heikomman bittivirran materiaalia ja vastaavasti siirtokapasiteetin 
kasvaessa se pyytää palvelimelta parempilaatuista materiaalia. Tavoitteena HDS-
protokollallakin on se, että loppukäyttäjä voi katsoa mahdollisimman hyvälaatuista 
videodataa. [36] 
 

3.8.4. MPEG DASH 
 
MPEG DASH -protokolla on tässä työssä esitellyistä protokollista ainoa, joka on 
hyväksytty kansainväliseksi standardiksi ja se muistuttaa toiminnaltaan aiemmin 
esiteltyä HLS-protokollaa. [37] HLS-protokollaa käytettäessä palvelin tarjoaa 
alkuperäisen mediadatan segmentoituna paloina, jotka on koodauksella määritelty 
toisistaan poikkeaviksi muun muassa kuvantarkkuuden ja bittivirran osalta. Lisäksi 
protokollaa käytettäessä palvelin tarjoaa XML-pohjaisen mediankuvantamistiedoston 
(Media Presentation Description, MPD), jonka perusteella päätelaite muodostaa 
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4. TUTKIMUSONGELMA 
 
Tässä työssä tutkimuskohteena oleva Nokia Asha -tuotekategoriaan kuuluva 503-
mallin mobiililaite on suunniteltu edulliseksi kosketusnäyttöpuhelimeksi, joka tarjoaa 
kehittyvillä markkinoilla asuville kuluttajille Internet- ja multimediaominaisuuksia 
edulliseen hintaan. Aiemmin samaisessa tuoteperheessä käytettiin RTSP-pohjaista 
suoratoistoa, mutta 503-malli tukee myös 3G-yhteyksiä ja toistaa videoita HTTP-
suoratoistoa hyödyntäen. 
 Kehityksen aikana HTTP-suoratoistossa havaittiin kuitenkin laitteen rajoittuneesta 
suorituskyvystä johtuva ongelma, eli videon suoratoisto keskeytyi hetkittäin. Tässä 
työssä ongelmaa analysointiin tarkastelemalla taskien kuormitusta suoratoiston 
aloituksessa sekä TCP-dataliikenteen käyttäytymistä suoratoiston aikana. 
Analyysissä saatujen tietojen perusteella suoratoiston hetkittäistä 
keskeytymisongelmaa varten tuotettiin kaksi erilaista mekanismia. Molemmat 
mekanismit toteuttavat lähtökohtaisesti saman toiminnallisuuden käyttäen erilaista 
teknistä ratkaisua. Ensimmäisen mekanismin ideana oli toteuttaa mahdollisimman 
hyvin tiedonsiirtoa adaptoiva mekanismi. Toisen mekanismin ideana puolestaan oli 
muuttaa dynaamisesti rengaspuskurin kokoa, mikä edusti tuotteistuksen 
näkökulmasta pienempää riskiä.  
 Mekanismien toimivuutta on analysoitu kuormituksen, TCP-liikenteen ja 
käyttökokemuksen näkökulmista. Kuormituksen ja TCP-liikenteen analysointi tehtiin 
samalla tavalla kuin ongelman analysointi, jolloin toimivuutta oli helppo verrata 
lähtötilanteeseen. Käyttökokemuksen testaus puolestaan suoritettiin 
ohjelmistotestaajien toimesta, jolloin testaajat käyttivät subjektiivista arviointia 
arvioidessaan ratkaisuvaihtoehtojen toimivuutta suhteessa toisiinsa ja alkuperäiseen 
ohjelmistoon. Subjektiivinen testaus otettiin yhdeksi testaustavaksi, koska 
kehitettävän mekanismin tavoitteena oli ensisijaisesti parantaa videon suoratoiston 
käyttökokemusta.  
 

4.1. Nokia Asha HTTP-suoratoistoratkaisu 
 
Nokia Asha -tuotealustan HTTP-pohjainen suoratoistoratkaisu eroaa merkittävästi 
tässä työssä esitellyistä adaptiivisista HTTP-pohjaisista ratkaisuista. Nokia Ashan 
toteutusperiaate seuraa HTTP-protokollan ratkaisumallia. Ashan HTTP-suoratoisto ei 
tue HLS-, Smooth Streaming-, HDS- tai MPEG-DASH-protkollien tukemaa 
adaptiivista mediadatan lataamista.  
 TDG Researchin vuonna 2012 suorittaman tutkimuksen mukaan 17 % Internetin 
videoliikenteestä oli adaptiivista videon suoratoistoa tukevaa materiaalia. 
Adaptiivisen materiaalin osuus Internetin videoliikenteessä arvioidaan kasvavan  
51 %:iin  vuoden 2015 loppuun mennessä. [40] Asha-tuoteperheen tuotealustaa 
toteutettaessa adaptiivisesta suoratoistosta ei koettu saavutettavan merkittävää etua, 
koska Asha-aluesta tuotteiden kohderyhmänä ovat kehittyvät markkinat. Tällöin 
käytetyimpiä Internet-sivuja ovat mobiiliversiona käytettävät YouTube ja Vuclip. 
Tästä syystä adaptiivisuus jätettiin Asha-tuotealustan toimintojen ulkopuolelle. 
 Nokia Asha-alustan HTTP-suoratoisto toteutus seuraa kappaleessa 3.5 esitettyä 
yleistä toteutusperiaatetta. Alustan rajallinen prosessorikapasiteetti ja muistin määrä 
asettaa erityisvaatimuksia suoratoiston toteutukselle. Kuva 12 esittää Nokia Asha 
alustan HTTP suoratoisto-ohjelmistoarkkitehtuurin. Ohjelmistoarkkitehtuuri jakautuu 





 

 

31 

sekä progressiiviselle HTTP-lataukselle. Uuden laitteen myötä suoratoistoon liittyvät 
parannukset ovat ladattavissa myös muille Asha-alustaa käyttäville puhelimille. [42]  
 Videon suoratoistossa Nokia Asha 503 -laite käyttää RTSP-protokollan sijasta 
palveluntarjoajien suosimaa HTTP-pohjaista suoratoistopalvelua. Tällöin tiedonsiirto 
tapahtuu TCP-protokollan yli ja suoratoisto kevenee yhden protokollakerroksen 
verran verrattuna RTSP-pohjaiseen ratkaisuun. Syinä siihen, että Asha-
tuoteperheessä on siirrytty käyttämään enemmän HTTP-pohjaista 
suoratoistopalvelua on se, että RTSP-protokolla on mobiiliympäristössä käytettynä 
hyvin haavoittuva. Sen tilatietoisuus vaatii nimittäin katkeamatonta yhteyttä, minkä 
vuoksi videon laatu kärsii huonossa verkossa tapahtuvasta laajasta pakettihäviöstä. 
Lisäksi puhelin on suunnattu kehittyville markkinoille muun muassa Intiaan, missä 
datayhteys voi olla heikkotasoinen ja katkeileva. HTTP-pohjainen suoratoisto tarjoaa 
siis tietovirran hallintaan liittyviä parannuksia ja yksinkertaistaa yhteyden 
muodostamisen, vaikka sen hyötysuhde tiedonsiirrossa onkin huomattavasti 
alhaisempi kuin UDP-protokollaa hyödyntävällä RTSP-protokollalla. Kenttätestit 
kuitenkin osoittivat, että huonossa verkossa HTTP-pohjainen tiedonsiirto on 
varmempaa, koska HTTP:n käyttämä TCP varmistaa pakettien perille menon. 
Yhteyden katketessa tai vaihtuessa WLAN-verkosta 3G-verkkoon suoratoiston 
jatkaminen on yksinkertaisempaa kuin RTSP-protokollaa käyttäessä, sillä RTSP 
vaatii yhteyden muodostamisen. Palveluntarjoajat ovat lisäksi siirtyneet tarjoamaan 
sisältöään HTTP-pohjaisessa suoratoistopalvelussa, koska palveluntarjoajan kannalta 
tämä tarkoittaa helpompaa ja edullisempaa toteutusta [39]. HTTP-pohjaisen ratkaisun 
toimivuutta lisää myös se, että palomuurit sallivat yleensä TCP-liikenneteen, kun 
taas monet verkot estävät sisään tulevan UDP-liikenteen tietoturvallisuussyistä.  [18, 
39]. 
 

4.3. Ohjelmiston kuvaus 
 
Kuva 13 esittää videon dekoodauksessa kehyksien puskurointia järjestelmässä 
lähtien koodatusta videodatasta ja päättyen näytölle kirjoitettavaan puskuriin. Koska 
Nokia Asha alusta ei mahdollista isojen puskureiden käyttöä videon 
dekoodaamisessa, se rajoittaa valmiiksi dekoodattujen kehyksien määrää. Videon 
dekoodauksessa on käytössä kolme puskuria. Ensimmäinen on näyttöajurin puskuri, 
jossa oleva kehys odottaa näytölle kirjoittamista. Toinen on dekooderin puskuri, joka 
sisältää puretun kehyksen valmiina kopioitavaksi näyttöajurille. Kolmas puskuri on 
dekooderilla, joka purkaa jonossa olevaa kehystä. Alustan matalan suorituskyvyn 
vuoksi järjestelmä on optimoitu toimimaan tilassa, jossa dekooderilla on käytössä 
puskuri, johon se voi jatkuvasti kirjoittaa,  sillä muulloin kehyksen toimittamiseen 
näytölle ei jää riittävästi aikaa. Kuormituksen alla dekooderi joutuu tiputtamaan 
puskurissa olevan valmiin kehyksen ja dekoodaamaan sen tilalle seuraavaa kehystä. 
Kun  kuormitus muodostuu niin suureksi, että dekooderin ajoaikaa rajoitetaan, 
seurauksena on dekoodattavien kehyksien jatkuvaa tiputtamista jonosta, joka johtaa 
videon toiston hidastamiseen. 
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Kuva 28. TCP-pakettien sekvenssinumerot. 

 
 Käyttökokemuksen subjektiivisen arvioinnin perusteella toinenkin mekanismi 
tuottaa halutun tuloksen, eli videon suoratoiston laatu paranee ja videon toistaminen 
on sulavampaa.  Toiston aloituksessa ei havaittu mitään häiriöitä, mitkä olisivat 
vaikuttaneet negatiivisesti käyttökokemukseen.  
 

4.6. Mekanismien vertailu 
 
Ensimmäiseen mekanismiin verrattuna toinen mekanismi on toteutettavissa 
teknisestä näkökulmasta katsottuna yksinkertaisemmin. Lisäksi erona näiden kahden 
mallin välillä oli se, että toinen malli ei tarjonnut teknisen toteutuksensa 
yksinkertaisuuden vuoksi adaptiivista tietovirran rajoitusta. Mittaustuloksien 
analysoinnin perusteella on kuitenkin havaittavissa eroavaisuuksia molempien 
mekanismien välillä, mitkä johtuvat tuotetun mekanismin adaptiivisuuden puutteesta.  
 Mekanismeja vertaillessa kiinnitettiin huomiota suorittimen kokonaiskuormaan 
dekoodauksen alkaessa, Soketti- ja Dekoodaus-taskien kuormituksiin, TCP-
liikenteen muutoksiin, kehysten tiputtamisen vähenemiseen sekä subjektiivisen 
testauksen kautta saatuihin käyttökokemuksiin. Tavoitteena oli valita sellainen 
vaihtoehto, joka täyttäisi videon suoratoiston käyttökokemukselle asetetut 
vaatimukset. Valintaa tehdessä huomioitiin myös ratkaisumallien vaikutukset 
suorittimen kuormitukseen sekä TCP-liikenteelle.  
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 Käyttökokemuksen arvioinnissa hyödynnettiin ohjelmistotestaajia, joiden 
tehtävänä oli suorittaa subjektiivinen testaus ja antaa arvio mekanismien 
toimivuudesta. Testaus suoritettiin siten, että testattavan mallin teknistä ratkaisua ei 
kerrottu testaajalle, vaan hänen tehtävänään oli testata kolmea tuotetta, joista yksi 
sisälsi alkuperäisen ohjelmiston, toinen ensimmäisen mekanismin mukaisen 
ohjelmiston ja kolmas toisen mekanismin mukaisen ohjelmiston. Testaustilanteessa 
tuotteet oli numeroitu satunnaisesti, mikä vähensi mahdollisuutta päätellä tuotteen 
sisältämä ohjelmistoversio.  
 Subjektiivisen testauksen perusteella todettiin, että alkuperäisen ohjelmiston 
sisältänyt tuote suoriutui videon suoratoiston aloituksesta huomattavasti huonommin 
kuin kaksi muutettua tuotetta. Työssä kehitettyjä mekanismeja sisältäneitä tuotteita ei 
pystytty asettamaan absoluuttiseen paremmuusjärjestykseen. Molempien tuotteiden 
käyttö oli sujuvaa ja tehokasta tarjoten loppukäyttäjälle miellyttävän 
käyttökokemuksen. 
 Ratkaisumallien kuormituksen jakautumista vertailtaessa voidaan havaita 
kummankin mallin jakavan Soketti-taskin kuorman pidemmälle aikavälille videon 
purkamisen käynnistyessä. Kuvan 29 kohdassa 1 on esitetty alkuperäisen ohjelmiston 
Soketti- ja Dekoodaus-taskin kuormitus ensimmäisen 150 näytteen osalta. Kuvasta 
on selvästi havaittavissa Soketti-taskin kuormitus, joka estää Dekoodaus-taskia 
saamasta riittävästi ajoaikaa kuten aikaisemmin todettiin.  
 Kohdassa 2 on esitetty ensimmäisen mekanismin aiheuttama muutos kyseisten 
taskien kuormitukseen. Voimme havaita Soketti-taskin yhtäjaksoisen kuormituksen 
jakautuvan tasaisesti pitemmälle aikavälille Dekoodaus-taskin käynnistymisen 
jälkeen. 
 Kohdassa 3 on esitetty toisen mekanismin kuormitus. Voimme havaita Soketti-
taskin kuormituksen jakautuvan pidemmälle aikavälille Dekoodaus-taskin 
käynnistyttyä. Voimme todeta ensimmäisen mekanismin reagoivan nopeammin 
Soketti-taskin kuormituksen rajoittamiseen dekoodauksen käynnistymisen jälkeen. 
Lisäksi ensimmäisessä mekanismissa kuormituspiikit ovat jakautuneet tasaisemmin 
kuin toisessa mekanismissa. 
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Taulukko 3. Mittaukset ja niiden keskiarvot. 
 

	  
  1. 2. 3. Keskiarvo 

Lähtötilanne 
Kehysten 
tiputtaminen 8,05% 7,62% 8,95% 8,21% 

Toistonopeus 99,15% 99,14% 99,12 % 99,14% 

Mekanismi 1 
Kehysten 
tiputtaminen 3,74% 3,85% 3,35% 3,65% 

Toistonopeus 100% 100 100% 100% 

Mekanismi 2 
Kehysten 
tiputtaminen 4,39% 4,66% 4,92% 4,66% 

Toistonopeus 100% 100% 100% 100% 
 

4.7. Mekanismin valinta 
 
 Molemmat mekanismit ratkaisivat tutkimusongelman. Subjektiivisessa 
testauksessa niiden välillä ei myöskään huomattu eroa, eli molemmat ovat 
potentiaalisia tuotteistettavia ratkaisuja. Testien perusteella kumpikin mekanismi 
pystyi pitämään videon toistonopeuden 100 %:ssa. Kun taas tarkastelemme kolmen 
peräkkäisen mittauksen keskiarvona saatua kehysten tiputtamisprosentteja, voidaan 
havaita ensimmäisen mekanismin pystyvän noin yhden prosentin parempaan 
suoritukseen. Prosessorikuormituksen osalta ensimmäinen mekanismi jakaa 
kuormituspiikit tasaisemmin.  
 TCP-liikenteen suhteen mekanismeissa oli sen sijaan havaittavissa selvä ero, eli 
ensimmäisen mekanismi tuottaa ajallisesti tasaisemman TCP-datapakettien 
jakautumisen. Ohjelmistoteknisesti asiaa tarkasteltuna toinen mekanismi puolestaan 
vaati vähäisempiä muutoksia ohjelmistoon tarkoittaen pienempää riskiä 
tuotteistamisvaiheessa.  
 Ratkaisuvaihtoehtoa valittaessa painotettiin ensisijaisesti kuormituksen tasaista 
jakautumista. Ensimmäisen mekanismi suoriutui kuormituksen jakamisesta 
paremmin sekä pystyi parempaan suorituskykyyn vertailtaessa kehyksien 
tiputtamisprosentteja. Tästä syystä ratkaisumallin valinnassa päädyttiin 
ensimmäiseen mekanismiin. Sen etuina pidettiin parempaa suorituskykyä, vaikka 
ohjelmistollisesti mekanismi olikin tuotteistamisen näkökulmasta vaativampi. 
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5. YHTEENVETO 
 
Tässä työssä tutkittiin ja analysoitiin Nokia Asha -tuotealustan HTTP-pohjaista 
videon suoratoistoarkkitehtuuria. Tavoitteena oli löytää ratkaisu suoratoiston 
aloitusvaiheessa esiintyvään ongelmaan videon toistossa. Ratkaisun analysoinnissa 
kiinnitettiin huomiota alustan rajalliseen prosessorikapasiteettiin sekä muistin 
määrään. Suoratoiston aloitusvaiheessa olevan ongelman esiintymistä analysoitiin 
suorituskykymittauksilla, jossa kiinnitettiin huomioita siihen, kuinka suoratoiston 
kannalta tärkeät taskit kuormittavat järjestelmää. 
 Analyysin perusteella suunniteltiin kaksi mekanismia, joiden suunnittelussa 
huomioitiin nykyinen suoratoistoarkkitehtuuri sekä alustan asettamat rajoitukset. 
Tavoitteena oli tuottaa ratkaisu, joka tuottaisi käyttäjälle positiivisen 
käyttökokemuksen sekä toimisi ohjelmistollisesta näkökulmasta katsottuna 
tehokkaasti. Molemmat toteutetut mekanismit perustuvat samaan ideaan: 
suoratoiston dekoodauksen alkaessa TCP-tiedonsiirron kuormitusta optimoidaan 
lisäämällä kaistarajoitinmekanismi samalle tasolle suoratoistokomponentin kanssa. 
Ensimmäisen mekanismin etuna verrattuna toiseen vaihtoehtoon on se, että se on 
adaptiivinen ja kykenee aktiivisesti mukautumaan TCP-pakettiliikenteen perusteella. 
Toisen mekanismin etuna puolestaan oli sen yksinkertaisempi toteutus, joka tarkoitti 
käytännössä pienempää riskiä tuotteistamisvaiheessa. 
 Subjektiivisessa vertailussa molemmat mekanismit ratkaisevat ongelman  tarjoten 
paremman käyttökokemuksen. Kuormituksen ja TCP-tiedonsiirron vaikutuksia 
mitatessa kuitenkin havaittiin ensimmäisen mekanismin tarjoavan paremman 
suorituskyvyn, minkä vuoksi se valittiin tuotteistettavaksi Nokia Asha 503  
-tuotteessa. Valittu mekanismi poistaa videon suoratoiston alussa havaitut ongelmat 
sekä parantaa videon suoratoistoa niin käytettävyyden kuin laadullisesti 
ohjelmistonkin kannalta. Tästä syystä voitiinkin todeta tutkimuksen ja sen perusteella 
tuotetun ongelman ratkaisevan mekanismin onnistuneen. Nokia Asha 503 -tuotteen 
HTTP-pohjaisen videosuoratoiston käytettävyyttä kyettiin siis tämän työn aikana 
tehdyn tutkimuksen kautta parantamaan. 
 Valittu mekanismi tarjoaa jatkokehityksen kannalta lähtökohdan, jolla suoratoiston 
toimintaa voitaisiin tehostaa vieläkin paremmaksi. Esimerkiksi saapuneiden TCP-
pakettien koon keskiarvo voitaisiin laskea liukuvan keskiarvon sijasta käyttämällä 
painotettua keskiarvoa, jossa viimeksi saapuneiden pakettien koolla olisi suurempi 
painoarvo. Kyseisellä muutoksella saavutettaisiin nopeammin reagoiva adaptiivisuus, 
joka vaikuttaisi pakettien lukemisen aikaväliin. Tehokkuutta voitaisiin myös nostaa 
pienentämällä niiden pakettien määrää, joiden perusteella keskiarvo lasketaan. 
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