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Abstrakt 

Tato práce je studií technologií Adobe Flash a Microsoft Silverlight. Zabývá se především 
možnosti streamování audia a videa s jejich využitím. Popisuje všechny možnosti přenosu 
audia/videa, funkčnost a možnosti streamovacích serverů a všechny potřebné náležitosti 
k zprovoznění streamingu, od zakódování videa až po implementaci klienta pro jeho 
přehrání. 

Klíčová slova:  streamování médií, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, MMS, RTSP, RTMP 

 

 

Abstract 

This thesis is a study of Adobe Flash and Microsoft Silverlight technologies. It considers 
audio and video streaming possibilities using those technologies. It describes all 
audio/video transfer possibilities as well as functionality and capabilities of streaming 
servers and all the necessary essentials to start the streaming up, from video encoding to 
implementation of client application for playback.  
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1 Úvod 

V současné době se pomalu mění struktura podávaného obsahu na internetu a čím dál více je 
využíváno video. Jedná se v celku o logický krok, jelikož audiovizuální vjem je pro člověka 
jednodušeji pochopitelný než čtení textu s obrázky [1].  

S touto přeměnou se také zvýšila poptávka po technologiích umožňujících přenášet video či 
audio na internetu. V současné době je naprostou jedničkou na internetu platforma Flash od 
firmy Adobe [1]. Microsoft také nezůstal pozadu, a tak vyvinul konkurenční technologii 
zvanou Silverlight. V této práci se budeme zabývat studiem a srovnáním právě těchto 
technologií. Existují ale i další možnosti pro přehrávání videa z internetu (např. QuickTime 
od firmy Apple). 

Těchto nástrojů bude v budoucnu ještě více přibývat, jelikož z videa na internetu se stal 
obrovský business. A v budoucnu bude ještě dále expandovat, jelikož tento trh má opravdu 
obrovský potenciál. Již několik minulých událostí na tuto skutečnost ukazuje. Například 
inauguraci Baracka Obamy sledovaly na internetu miliony lidí (BBC se dokonce po půl 
hodině vysílání díky obrovskému zájmu zhroutil server). Nebo přenosy sportovních 
událostí, jako jsou Mistrovství Evropy ve fotbale, olympiáda nebo evropská Liga mistrů, 
apod. [1]. V podstatě celé televizní vysílání se může brzy rozšířit na internetové vysílání. 
Některé televize vysílají přes internet již dnes, příkladem je televizní stanice Óčko. Vysílání 
na internetu však nebrání technické možnosti, jako spíše právní omezení. 

S vývojem technologií pro publikování videa a vývojem rychlosti internetového připojení, je 
již dnes možno sledovat on-line přenosy v HD kvalitě. 
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2 Streaming 

Streaming, doslovně přeloženo jako proudění, je označení pro technologii souvislého 
přenosu zvukových či obrazových dat mezi jejich zdrojem a koncovým uživatelem. Dnes má 
streaming své největší využití především na internetu, tzv. webcasting. Streamovat je možné 
jak již uložené záznamy, tak i živě přímé přenosy. Pro streamování audiovisuálního 
záznamu více uživatelům je však zapotřebí vlastnit také streamovací server, který zajišťuje 
komunikaci s cílovými počítači a plynulé vysílání dat. Streaming se liší od běžného stahování 
tím, že video nebo audio soubor se při streamingu pouze přehrává a neukládá se celý do 
počítače, přičemž kvalita streamu se může automaticky přizpůsobovat rychlosti 
internetového připojení.  

2.1 Možnosti přenosu videa/audia 

Jak již bylo výše zmíněno, streaming je jen jednou z možností přenosu videa či audia ze 
serveru ke klientovi. Mnohem jednodušší a však ne tak efektivní způsoby přenosu jsou také 
běžné stahování a následné přehrání celého záznamu anebo tzv. progresivní stahování, u 
kterého se obsah začíná přehrávat ihned po uložení určité části videa/audia na disk.  

2.1.1 Stahování 

Stahování tedy neznamená nic jiného, než uložení celého audiovizuálního souboru ze 
serveru na disk klienta a následné přehrání pomocí přehrávače vloženého do www stránky. 
Ten může být do stránky vložen jednoduše jako objekt a může se jednat o přehrávače jako 
Windows Media Player, Quick Time, flashové přehrávače, atp. Přehrávány takto mohou být 
všechny formáty souborů podporované daným přehrávačem. Uživatel si je ale schopen 
záznam prohlédnout až po jeho kompletním stažení na disk. Tato metoda bývá označována 
jako http streaming, jedná se však v podstatě o obyčejné stahování a je vhodná pouze pro 
velmi malé video/audio soubory, z pravidla do délky 5 sekund. 

Příklad vložení přehrávače Windows Media Player do HTML stránky: 

<object classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" 
codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf
.cab#Version=5,1,52,701" width="320" height="200"> 
<param name="fileName" value="nazev_souboru.avi"> 
<embed src="nazev_souboru.avi" /> 
</object> 
 
, kde classid je identifikační číslo přehrávače a codebase obsahuje URL adresu 
komponenty přehrávače a verzi. Pro maximální kompatibilitu mezi prohlížeči se proužívá 
ještě tag <embed>. 
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2.1.2 Progresivní stahování 

Tato metoda je jakousi pokročilejší metodou obyčejného stahování. Respektive se 
jedná o spojení stahování a streamingu. Při progresivním stahování se video/audio soubor 
také stahuje od začátku ze serveru na klientův disk, ale obsah se začíná přehrávat ihned po 
načtení prvního kousku videa/audia. Jedná se tedy o přehrávání za chodu stahování. 
Přehrávač bývá většinou vybaven ukazatelem progresivního stahování, který zobrazuje 
aktuální stav stažení souboru, tedy oblasti, kterou lze již libovolně přehrávat, přetáčet apod. 
V dnešní době je progresivní stahování optimální metodou přenosu audiovisuálního obsahu, 
protože pro většinu případů na webu je zcela dostačující a není zdaleka tak nákladná jako 
opravdový streaming. Není totiž stále zapotřebí vlastnit streamingový server, ale postačí 
běžný webhosting. Příkladem webu využívajícího progresivní stahování může být např. 
YouTube a další. Základním předpokladem pro zprovoznění progresivního stahování je 
„streamovat“ soubory, které je možno přehrát, i když nejsou kompletní - tzn., že nemají svou 
indexovou tabulku umístěnou na konci souboru nebo je stavba souboru koncipována jinak, 
např. pomocí objektů (multimediální kontejner ASF). Nevýhodou progresivního stahování 
však je, že pokud se stažený kousek videa/audia přehraje rychleji, než se stihne stáhnout 
další, dochází pak k zadrhávání přehrávání. Možným řešením v tomto případě je uvést 
přehrávání do pauzy, a ponechat tak stahování souboru chvíli pracovat a spustit přehrávání 
o něco později, až bude stažena větší část videa. Ani to však nemusí problém vyřešit, jen 
oddálit. 

2.1.3 Streamování 

Streamování je nejpokročilejší metoda přenosu audiovisuálního obsahu. Využívá se u audio 
či video souborů, které lze přehrávat na internetu, aniž by předtím musely být nutně staženy 
nejprve na pevný disk. Stahují se po malých částech, ne nutně již od začátku souboru a 
mohou být ihned přehrávány. Uživatel tady nemusí čekat na stažení celého videa a sledovat 
ho od začátku, ale může začít sledovat obsah téměř okamžitě od vybraného momentu.  

Kvalita streamu může být dokonce za běhu přizpůsobována rychlosti internetového 
připojení. Pokud tedy dojde na straně klienta k snížení rychlosti připojení, server mu začne 
posílat stream o nižším datovém toku, aby tak zachoval souvislost přehrávání bez 
zadrhávání. Streaming s touto schopností přizpůsobování kvality streamu za chodu se 
nazývá: 

• Dynamic streaming (Adobe) – dynamický streaming 
• Smooth streaming (Microsoft) - hladký streaming 

Díky této technologii je možno pustit si spoty, dokumenty i celé filmy ve FULL HD rozlišení. 
Nebo také sledovat živě přímé přenosy.  

Opravdový streaming však vyžaduje speciální streamingový server a jedná se o relativně 
nákladný způsob, jak přenášet audiovisuální obsah uživateli. Většina portálů v ČR, jen mimo 
některé online televize (např. Óčko) plný streaming nepoužívá. Implementace a provoz 
opravdového streamingu je poněkud složitější a bude se jimi zabývat v kapitolách 4 a 5. 
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Je možno se setkat ještě s jedním typem streamingu nazývaným adaptive streaming 
(přizpůsobivý streaming). Tento typ streamingu byl poprvé představen firmou Microsoft na 
letních Olympijských hrách 2008 v Pekingu. Technicky se nejedná o opravdový streaming, 
ale o sérii progresivních stahování kousků videa o různých velikostech. Adaptive streaming 
tedy není postaven na žádném novém protokolu, ale jedná se pouze o jakýsi pokročilejší 
koncept progresivního stahování, založeném na protokolu HTTP. V podstatě je soubor 
určený pro streaming na serveru uložen v několika různých datových tocích a navíc je každý 
z nich „rozkrájen“ na malé kousíčky (typicky 2-4 vteřiny), které jsou zasílány klientovi na 
základě rychlosti jeho internetového připojení. To, zdali následující stahovaný kousek bude 
o větším či menším datovým toku však nerozhoduje server, nýbrž klientská aplikace. Je tedy 
na programátorovi, jak toto naimplementuje. Více se o adaptivním streamingu bude zabývat 
kapitola 5. 
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2.1.4 Srovnání možností přenosu multimediálních souborů 

 

 Výhody Nevýhody 

Stahování • snadná implementace 
• po stažení souboru probíhá 

přehrávání naprosto souvisle 

• nutno čekat na stažení celého 
souboru – pro větší soubory 
prakticky nepoužitelné 

Progresivní 
stahování 

• možnost přehrávání videa, i 
když ještě není stažené celé na 
disk 

• cena - není potřeba 
steamingový server, postačí 
běžný webhosting 

• při pomalejším připojení se 
přehrávání může zadrhávat 

• stahování začíná vždy od 
začátku souboru 

• přetáčet a přeskakovat 
můžeme jen v dosud stažené 
části souboru 

Adaptive 
streaming 

• možnost přehrávání od 
kteréhokoliv okamžiku a 
téměř okamžitě 

• přizpůsobování datového toku 
videa/audia rychlosti 
připojení  

• cena - není potřeba 
steamingový server, postačí 
běžný webhosting 

• na serveru je nutno uchovávat 
obrovské spousty malých 
kousků souborů 

• obtížná režie 

Streaming • možnost přehrávání od 
kteréhokoliv okamžiku a 
téměř okamžitě 

• přizpůsobování datového toku 
videa/audia rychlosti 
připojení 

• cena - nutno vlastnit 
streamingový server 

 

Tabulka 2-1 Výhody a nevýhody jednotlivých typů přenosu dat 

 

2.1.5 Možnosti vysílání po síti 

Streamovací server může stream vysílat buďto jednomu jedinému klintovi (unicast) nebo 
všem klientům na síti (broadcast) anebo také jen určité skupině klientů, kteří jeví o vysílání 
zájem (multicast). 
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Unicast 
Unicast je znám jako směrovaný přenos, protože data ze serveru jsou směrována jednomu 
konkrétnímu klientovi na síti. Jde o komunikaci z jednoho bodu do druhého. 

Broadcast 
Broadcast je metoda přenosu dat mnoha klientům současně. Broadcast vysílání přijímají na 
síti všechna připojená síťová rozhraní, bohužel i ta, která o vysílání nemají zájem. Právě pro 
odfiltrovaní přenosu ke klientům nemajících zájem o vysílání vzniknul multicast, který toto 
řeší. 

Multicast 
Multicast streaming je vztah 1:N mezi streamovacím serverem a klienty, kteří přijímají 
stream. Při multicast streamování server vysílá stream na jednu multicast IP adresu na síti a 
všichni klienti se pro příjem streamu přihlašují právě na tuto IP adresu. Toto umožňuje, aby 
jeden stream byl současně přehráván více klienty, což výrazně snižuje využití šířky pásma. 
Pro zprovoznění multicastu na síti potřebujeme vlastnit routery podporující multicast. Bez 
takovýchto routerů jsme schopni zprovoznit multicast pouze uvnitř segmentu sítě, kde je 
streamovací server. 

Multicast používá pro zjištění klientů jevících zájem o vysílání protokol IGMP (Internet 
Group Management Protocol). Jeho pomocí router periodicky zjišťuje zájem stanic 
v připojených sítích o jednotlivé streamy skupinového vysílání. Router vyšle do připojené 
sítě dotaz (paket se speciální skupinovou adresou 224.0.0.1) a jednotlivé stanice odpovídají 
(s náhodně zvoleným zpožděním, aby nedocházelo k zahlcení sítě při současné odpovědi 
všech najednou) informací o adresách skupinového vysílání, o něž mají zájem. Odpovědi 
jsou rovněž vysílány na adresu 224.0.0.1 a odposlouchávány ostatními stanicemi. Tím se 
zamezí duplicitnímu vysílání požadavků na stejnou skupinu. Programové vybavení koncové 
stanice tedy musí navíc podporovat protokol IGMP. Směrovače tak pomocí protokolu IGMP 
sledují zájem o příjem konkrétních skupin ve svém bezprostředním okolí [13]. 
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3 Kodeky 

Slovo kodek je složeninou počátečních slabik slov kodér a dekodér, respektive komprese a 
dekomprese. Jedná se o zařízení nebo program, který dovede transformovat signál nebo 
datový proud. Kodeky zakódovávají data, převážně za účelem přenosu, uchovávání nebo 
šifrování, ale častěji se používají přesně na opačnou věc, a sice pro obnovení původní formy 
dat vhodné pro zobrazování nebo jinou manipulaci s nimi. Kodeky jsou základem softwaru 
pro práci s multimediálními soubory, ať už zvukovými nebo obrazovými (střih apod.). 
Využití mají také při videokonferencích a distribuci multimediálních dat v sítích – 
streamování. 

3.1 Multimediální kontejner 

Multimediální soubory jsou povětšinou složeny hned z několika částí: zvuková data, 
obrazová data, titulky a navíc doplňující informace, tzv. metadata, která umožní všechny 
složky synchronizovat. Další součástí může být i obálka (envelope), která se na rozdíl od 
metadat nepodílí na informačním obsahu, ale přidává se, aby se samotná zakódovaná 
zvuková a obrazová data odlišila od ostatních součástí datového toku. Každý program, 
proces nebo hardware může využívat jinou část těchto dat, aby však s nimi bylo možné 
manipulovat, musí být zapouzdřena do jednoho celku, tzv. kontejneru. Kontejner 
zapouzdřuje všechna data do jednoho souboru - obecně datového toku. Ten tak může 
například obsahovat jednu video stopu, několik zvukových stop v různých jazycích, několik 
titulků a je zajištěna jejich synchronizace. Uživatel si tak při přehrávání může vybrat, kterou 
kombinaci multimediálních dat chce použít. Proto, aby mohl být kontejner přehrán, se 
používá tzv. splitter (též demuxer), který datové proudy rozdělí do různých kodeků a 
následně do výstupních zařízení. Kontejner sám o sobě neříká, jaká vnitřní komprese 
uložených dat byla použita. Ta je určena použitým kodekem. Kontejner však nese informaci 
o tom, jakým kodekem byl každý datový proud kódován. 

Kontejnery se od sebe liší formáty, které mohou obsahovat. Některé kontejnery jsou striktně 
svázané s určitou kompresí. Jiné jsou univerzální a mohou tak obsahovat více streamů 
jednoho typu dat.  

Příklady kontejnerů svázaných s určitými typy kompresí jsou: 

Flash video kontejnery F4V a FLV 

- F4V 

Jedná se o video kontejner pro obsah kódovaný video kodekem H.264, určeným 
pro aplikaci Flash Player 9.0.r115 a novější, označovaným také jako MPEG-4 AVC 
(Advanced Video Encoding). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Demuxer&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodek�
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- FLV 

Formát FLV používá buď kodek On.2 VP6 určený pro aplikaci Flash Player 8 
nebo kodek Sorenson Spark pro aplikaci Flash Player 7. 

 

MPEG 

Obsahuje většinou zvuk ve formátu MPEG-1 Layer 2 a video ve formátu MPEG-1. 

VOB  

Obsahuje typicky video MPEG-2, zvuk AC3 nebo DTS a obrázkové titulky.  

OGG  

Spojen s kodeky Vorbis, Speex, FLAC a Theora.  

 

Univerzální kontejnery umožňující téměř jakýkoliv typ komprese jsou: 

Audio Video Interleave - AVI 

Vyvinut firmou Microsoft. Vnitřní struktura začíná hlavičkou souboru, kde jsou uloženy 
informace o videu (rozlišení, komprese, atd.) a zvuku, na konci se pak nachází tabulka s 
pořadovým číslem jednotlivých snímků a jejich pozicí v souboru. Tyto kontejnery jsou 
tedy indexovány podle čísla snímku, nikoli podle času. To má nevýhodu v tom, že 
soubor nelze přehrát, pokud není úplný. Proto se příliš nehodí pro použití na internetu. 
Do tohoto kontejneru není možné uložit titulky ani jiné informace jako kapitoly nebo 
menu. 

Advanced Systems Format – ASF, WMV  

Opět produkt firmy Microsoft. Přípony souborů jsou obecně .asf, při použití Windows 
Media kodeků i .wmv. Tento kontejner je zaměřen na internetové vysílání, neobsahuje 
totiž žádnou indexovou tabulku, ale pracuje s daty jako s objekty. Vnitřně je uzpůsoben 
pro použití s kompresí MPEG–4, WMV a WMA (Windows Media Video/Audio). 
Znevýhodňuje jej především jeho uzavřenost. Pro práci s těmito soubory je nutno 
používat systémové rozhraní DirectShow od Microsoft. 

QuickTime – MOV, QT 

Tento kontejner byl vyvinut firmou Apple. Jedná se o přímou konkurenci AVI od 
Microsoftu. Používá příponu .mov, případně .qt. Na dobu svého vzniku to byl velmi 
dobře promyšlený formát, který pracuje s daty jako s atomy – rozdělí je na více 
nedělitelné části dat. Každý atom má svoji hlavičku s informacemi o typu a uložení dat. 
Novější verze umožňují vzájemné zanořování atomů. 
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RealMedia - RM 

Nasazení tohoto kontejneru je především v internetovém vysílání díky jeho vnitřní 
struktuře, která také pracuje s objekty. Umožňuje pracovat s proměnným tokem a navíc v 
případě poškození či nedodání některého z objektů, je možné jej jednoduše přeskočit a 
přehrávat dál. Používá kodeky RealVideo a RealAudio a příponu .rm. 

Matroska - MKV 

Jedná se o nejnovější druh otevřeného formátu kontejneru. Jeho soubory používají 
příponu .mkv. Popis vnitřní struktury je založen na jazyku XML, respektive na jeho 
binární verzi – EBML (Extensible Binary Meta Language). Kromě videa a audia je tento 
kontejner schopen nést téměř jakákoli data jako titulky, menu a další. Struktura souboru 
se skládá ze segmentů, které se dělí na sekce, kde každá sekce nese jiný druh dat. Jeho 
hlavní výhodou jsou platformní otevřenost a vnitřní propracovanost. Nevýhoda spočívá 
převážně v zatím chybějící podpoře u softwaru pro editaci. 

3.2 Kodek vs. formát 

Pojem kodek je někdy zaměňován s pojmem formát audia nebo videa. Formát je daný svojí 
specifikací, která může nebo nemusí být veřejně dostupná. Příkladem takové specifikace je 
standard MPEG Layer 3 známý jako MP3. Natož jsou vyvíjeny softwarové nebo hardwarové 
implementace, které s tímto formátem pracují. Známými kodeky pro MP3 jsou například 
LAME, FhG (Fraunhofer-Gesellschaft), Blade nebo Xing. 

K zaměňování pojmů kodek a formát někdy přispívá i fakt, že název kodeku se může 
shodovat s názvem formátu. Nejznámějším takovým příkladem může být kodek/formát 
WMV (Windows Media Video). Opačným příkladem však můžou být známé kodeky DivX a 
Xvid, které oba pracují se stejným formátem MPEG-4 ASP, což v podstatě znamená, že video 
zakódované jedním z nich lze dekódovat pomocí jiného, neboli že jsou kompatibilní. Z čehož 
také vyplývá, že označení různých hardwarových přehrávačů podporou DivX, je vlastně 
chybná formulace, jelikož toto značí, že daný přístroj podporuje MPEG-4 ASP formát a může 
být tedy přehrán libovolným kodekem, jehož výstupem je MPEG-4 ASP. 

3.2.1 Formáty audiovizuálních dat 

Zde uvádím několik příkladů formátů: 

- Obrázky: APNG, BMP, GIF, HDP, JPEG, JPEG 2000, MNG, PCX, PNG, SVG, 
TIFF, WBMP, XPM 

- Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, H.264 (MPEG-4 AVC), HuffYUV, 
RealVideo, Theora, Dirac, WMV 

- Zvuk: AAC, Apple Lossless, AC-3, AMR, ATRAC, FLAC, G.711, G.729, MP3, 
MOD, Speex, Vorbis, TAK, WAV, WMA, Musepack 

- Kontejnery: AVI, Ogg, MPEG, QuickTime, ASF, MP4, Matroska 
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3.3 Rozdělení kodeků 

Základní rozdělení kodeků je na kodeky zvukové a kodeky obrazové. Dále je ale 
rozdělujeme podle typu komprese, kterou využívají. 

3.3.1 Obrazové 

Pro obrazové/video kodeky existují dva typy komprese aplikované na digitální 
média: prostorová a temporální.  

Prostorová komprese se aplikuje na jednotlivý datový snímek nezávisle na okolních 
snímcích. Prostorová komprese může být bezztrátová (z obrazu se neodstraňují data) 
nebo ztrátová (data se selektivně odstraní). Prostorově komprimovaný snímek se 
nazývá intraframe. 

Temporální komprese zjišťuje rozdíly mezi snímky a ukládá pouze takové rozdíly, které 
popisují odlišnost snímku od předchozího snímku. Nezměněné oblasti se kopírují z 
předchozích snímků. Temporálně komprimovaný snímek se často nazývá interframe. 

3.3.2 Zvukové 

Zvukové kodeky se dále dělí na bezeztrátové a ztrátové. Zvukové ztrátové kodeky pak 
můžeme ještě rozdělit na obecné se středním až vysokým datovým tokem a hlasové s nízkým 
datovým tokem, optimalizované pro řeč. Vše nám shrnuje následující tabulka. 

Zvukové 

Obrazové Ztrátové 

Bezztrátové 

Obecné Hlasové 

• LAME (MPEG 
audio layer-3 
kodek)  

• FAAC (AAC 
kodek)  

• Vorbis  

• Musepack  

• Windows Media 

• AMR  

• GSM-EFR  

• Speex  

• Windows Media 
Audio 9 Series 
Voice  

• SVOPC  

• Free Lossless 
Audio Codec 

• Monkey's Audio  

• OptimFROG  

• WavePack  

• Windows Media 
Audio 9 Series 
Professional 

• Sorenson 

• On2 VP3, VP6  

• Windows Media 
Video 9 Series  

• Dirac  

• Ogg Tarkin  
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Audio 9 Series  

• ADPCM  

• Perceptual Audio 
Coding  

 

 Lossless  

• Apple Lossless  

 

• Huffyuv  

• Lagarith  

• DivX Pro Codec 
(MPEG-4 ASP 
kodek)  

• Xvid (MPEG-4 
ASP kodek)  

• Cinepak  

Tabulka 3-1 Rozdělení a příklady kodeků a formátů 

3.4 Kodeky videa pro použití v přehrávači Flash Player 

Zakódovat video obsah pro použití v přehrávači Flash Player můžeme pomocí těchto třech 
kodeků: H.264, On.2 VP6 a Sorenson Spark. 

H.264 

Podpora kodeku H.264 byla do přehrávače Flash Player začleněna počínaje verzí 9.0.r115. 
Video kodek H.264 nabízí vyšší kvalitu videa při nízkých přenosových rychlostech než 
kodeky Sorenson Spark a On2 VP6, které byly používány ve starších verzích přehrávače 
Flash Player, z výpočetního hlediska je však mnohem náročnější než kterýkoli z těchto 
kodeků. 

Kromě kontejnerového formátu F4V podporuje aplikace Flash Player 9.0.115.0 a novější 
verze i soubory odvozené ze standardního kontejnerového formátu MPEG-4. Mezi tyto 
soubory patří MP4, M4A, MOV, MP4V, 3GP a 3G2, pokud obsahují video H.264 video nebo 
zvuk HE-AAC v2, případně obojí. 

On 2 VP6 

Upřednostňovaným kodekem videa používaným při vytváření souborů FLV pro použití 
s přehrávačem Flash Player 8 a novějšími je kodek On2 VP6. Kodek On2 VP6 poskytuje: 

- Video vyšší kvality ve srovnání s kodekem Sorenson Spark při kódování se 
stejnou rychlostí přenosu dat 

- Podporu pro použití 8bitového kanálu alfa u složeného videa 

Aby kodek On2 VP6 mohl poskytovat video lepší kvality při stejné rychlosti přenosu dat, je 
při kódování znatelně pomalejší a vyžaduje větší výkon procesoru klientského počítače při 
dekódování a přehrávání. Z tohoto důvodu je nutno pečlivě zvážit, jakou minimální úroveň 
počítačového vybavení mají mít všichni uživatelé získávající přístup video obsahu FLV. 
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Sorenson Spark 

Video kodeky Sorenson Spark, uvedené v aplikaci Flash Player 6, lze použít v případě, 
že zamýšlíte publikovat dokumenty Flash vyžadující zpětnou kompatibilitu s aplikacemi 
Flash Player 6 a 7. Pokud očekáváte velkou uživatelskou základnu využívající starší počítače, 
použijte soubory FLV kódované s kodekem Sorenson Spark, protože tento kodek je mnohem 
méně náročný na výpočetní výkon při přehrávání než videa On2 VP6 či F4V. 

3.5 Kodeky videa pro použití v přehrávači Silverlight 

Jediným podporovaným video kodekem platformy Silverlight je Windows Media Video 
(WMV). Je to nejznámější kodek z rodiny WMV. První verze, WMV 7, byla představena 
v roce 1999 a byla postavena na základě Microsoftovské implementace MPEG-4 Part 2. 
V současné době se používá verze WMV 9. Všechny verze WMV podporují jak konstantní 
datový tok, průměrný datový tok, tak i proměnlivý datový tok. Verze WMV 9 má navíc i 
podporu pro prokládané video, nehranaté pixely a snímkovou interpolaci. WMV 9 také 
představil nový profil zvaný Windows Media Video 9 Professional, který je aktivován 
automaticky, kdykoli rozlišení videa překročí 300.000 pixelů, což je rozlišení 512 x 586, a 
1.000 kbit/s. Je tedy cílen na video ve vysokém rozlišení, tzv. HD video o rozlišeních až  720p 
a 1080p.  

3.6 Kvalita streamingu 

Běžné televizní rozlišení (PAL) je 720 x 576 pixelů. Bývá nazýváno standardním rozlišením. 
Pro publikování videa na internetu je však stále ještě dosti vysoké, proto se většinou setkáme 
s rozlišením 320x240 pixelů (QVGA) při datovém toku 100-400 Kbps. Což se ale stále 
s vývojem vysokorychlostního internetu zvyšuje. Díky streamingu jsme již dnes schopni 
sledovat na internetu video ve vysokém rozlišení - HD. Označení HD se požívá pro video 
s rozlišením 1280 x 720 pixelů, označováno 720p, a 1920 x 1080, označováno 1080i/p.  

Audio záznam se kóduje do datových toků od 16 do 256 kbps. Může být navíc streamován 
jako jeden konstantní datový tok, tzv. single-bitrate nebo jako více konstantních datových 
toků přenášených dohromady v jednom datovém toku mezi kodérem streamu a serverem, 
tzv. multi-bitrate. 
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4 Technologie pro tvorbu a přehrávání streamovatelného 
obsahu 

Základním předpokladem pro streamování je mít k dispozici nějaký audio/video soubor pro 
přehrání či mikrofon/kameru pro živé vysílání. Dále je nutno mít encoder, který náš 
audiovizuální materiál zakóduje do námi požadované podoby, tj. do souboru, který je 
streamovatelný, tzn. například FLV nebo WMV. Máme-li připravený streamovatelný obsah, 
potřebujeme nějaký přehrávač, respektive aplikaci pro klienta, ve které mu stream může být 
zobrazen, popřípadě ovládán. Tuto aplikaci vytvoříme nejjednodušeji použitím nějakého 
vývojového prostředí. Neobejdeme se ani bez znalosti programovacího jazyka, se kterým 
dané IDE pracuje. Po vytvoření klientské aplikace stačí nahrát audio/video soubor na 
streamingový server, spustit stream a v klientské aplikaci se na daný stream připojit. 
Zásadním předpokladem také je, že prohlížeč klienta disponuje doplňkem pro zobrazení 
naší aplikace, tj. například Adobe Flash Player nebo Microsoft Silverlight. V rozsahu této 
práce si blíže představíme a srovnáme dva nejpopulárnější přístupy pro tvorbu a přehrávání 
streamovatelného obsahu. Půjde o použití technologií vyvíjených firmou Adobe a firmou 
Microsoft. 

4.1 Platforma Adobe Flash 

Firma Adobe nám nabízí komplexní řešení pro vývoj webových aplikací. Uskupený přehled 
produktů k tomu sloužících včetně architektury platformy Adobe Flash je k nalezení v 
přílohách na obrázku 1. 

4.1.1 Architektura platformy Adobe Flash 

Jádrem celé platformy je runtime Adobe Flash Player. Z hlediska implementace se jedná o 
multiplatformní plug-in do internetového prohlížeče. Existuje ještě jedno runtime prostředí 
běžící mimo internetový prohlížeč s názvem Adobe Air. V podstatě se jedná o obdobu 
Windows Presentation Foundation (WPF) od Microsoftu. Tato práce se však bude zabývat 
výhradně runtime prostředím Adobe Flash Player, nikoli Adobe Air.  

Uživatelské rozhraní může využívat renderování vektorové i bitmapové grafiky, včetně 
vlastních grafických filtrů (Pixel Bender), textový výstup, animace v 2D i 3D, prezentaci 
multimediálního obsahu kódovaného kodeky H.264 video a AAC audio. Interakce 
s uživatelem zahrnuje obsluhu událostí generovaných uživatelem pomocí myši a klávesnice. 
Využít je možno také nových vlastností jako E4X (rozšíření programovacího jazyka o 
podporu nativního XML) nebo práci s binárními daty. Napojení na datový zdroj je možno 
zabezpečit použitím ActionScriptu či XML. Velkou sílu celé platformě přikládá i možnost 
použití Flex frameworku. Jedná se v podstatě „jen“ o sadu komponent a tříd, jejich využití je 
však obrovské. 
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4.1.2 Encoder 

Encoder sice je základním nástrojem pro přípravu streamovatelného audia/videa. Jde tedy o 
software, který pomocí kodeků zakóduje audio/video materiál do formátů, které jsou 
vhodné pro streamování. V případě Adobe to jsou formáty: flv, f4v, f4p, f4a, f4b. Encoderů 
lze využít celá řada. Adobe nabízí encodery: 

- Adobe Media Encoder 
Běžný encoder pro kódování již uložených souborů. V podstatě běžný převodník. 

- Adobe Media Live Encoder 
Do streamovatelné podoby zakódovává audio/video zaznamenávané v reálném 
čase – live. 

- Flash Media Encoding Server  
Tento server umožňuje automatický online převod nejběžnějších formátů videa 
do FLV pro streaming ve flashových aplikacích. 

4.1.3 Vývojové prostředí pro platformu Flash 

Adobe nabízí hned dvě základní vývojová prostředí, a to Adobe Flash a Adobe Flex Buider.  

Adobe Flash 

Tento nástroj byl původně vyvíjen firmou Macromedia. Poprvé byl představen v roce 1996. 
Později, od verze 8, vývoj převzala firma Adobe a dnes si můžeme produkt zakoupit ve verzi 
CS4 Professional. Flash se stává primární cestou pro interakci médií online, zejména sdílení 
videí a streaming. Flash byl původně vyvíjen a používán jako medium pro vektorově 
založené animace, zatímco Shockwave byl platformou pro video a interaktivitu. Nyní však 
Flash přehlušil Shockwave téměř ve všech aspektech použití, kromě vývoje 3D onlineových 
her a interaktivních výukových aplikací, což je nyní smyslem Shockwavu. Flash je dosti 
všestranný program se schopnosti pracovat s videem, obrázky, vektorovými animacemi, 
animacemi založenými na klíčových snímcích… Toto vývojové prostředí 
disponuje vestavěným skriptovacím jazykem ActionScript a také celou řadou komponent a 
funkcí jako seznamy, textové pole, tlačítka či „drag and drop“ funkce, validace nebo 
animační efekty. 

Adobe Flex Builder 

Jedná se o jeden z novějších produktů firmy Adobe. V současné době existuje ve verzi 3.0. Je 
to vývojové prostředí pro vytváření a testování webových aplikací postavené na vývojovém 
prostředí Eclipse. Flex je založen na platformě Flash, ale zaujímá více programátorský postoj 
k interaktivním webovým aplikacím než Flash, který je stále zaměřen hlavně na vektorové 
animace, k čemuž byl i původně vyvinut. Flex umožňuje programátorům rychlý vývoj 
aplikací a jejich rozhraní s použitím MXML, ActionScriptu a Flex frameworku společně 
s dalšími vestavěnými technologiemi, které dělají práci s video a audio streamingem 
snadnou věcí. Jelikož je Flex postaven na platformě Flash a i jeho výstup je ve flashovém 
formátu souboru, Flexové aplikace jsou neodmyslitelně platformně nezávislé. Flex také 
prosazuje více nativní datovou komunikaci mezi serverem a klientem, která umožňuje velmi 
jednoduchou implementaci dynamických, interaktivních aplikací jako jsou nákupní košíky, 
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videokonference a spousty dalších. Flex nám také umožňuje využívat rozsáhlou řadu 
vestavěných komponent jako seznamy, textové pole, tlačítka či funkce jako „drag and drop“, 
validace nebo animační efekty. Z uživatelského hlediska nejsou  Flex aplikace nic jiného než 
hezky navržené, propracované Flash aplikace, ale z vývojářského hlediska se Flex stává 
standardní metodou vytváření Flash aplikací, které nejsou založené na animování. 

4.1.4 Programovací jazyk 

Pro vývoj aplikací na platformě Flash existují dva programovací jazyky. Jednak značkovací 
jazyk MXML používaný v Flex aplikacích zejména pro kódování rozložení uživatelského 
rozhraní a dále pak objektově orientovaný skriptovací jazyk ActionScript. 

MXML 

MXML je jazyk založený na XML. Používá se pro rozložení komponent uživatelského 
rozhraní pro Flex aplikace. Můžeme jím také deklarativně definovat nevizuální aspekty 
aplikace, jako přístup k datům na straně serveru nebo datové vazby mezi komponentami 
uživatelského rozhraní a datovými zdroji. 

ActionScript 

Pro vývoj aplikací na platformě Flash vyvíjí Adobe, původně Macromedia, objektově 
orientovaný skriptovací programovací jazyk ActionScript. Aktuální verze je v současné době 
verze 3. Používá se zkratka AS3. Jedná se o skriptovací jazyk vycházející ze standardizované 
verze JavaScriptu, nazvané ECMAScript. ActionScript je primárně používán pro vývoj 
internetových aplikací a softwaru běžícím na platformě Flash. Je ale také využíván 
v některých databázových aplikacích (např. Alpha Five). Původně byl AS navrhnut pro 
řízení jednoduchých 2D vektorových animací vytvořených ve Flashi. Pozdější verze přidaly 
na funkcionalitě a umožňují tak vytváření webově založených her a bohatých internetových 
aplikací (tzv. RIA – Rich Internet Application) s možností streamování médií.  

MXML tagy se shodují s třídami ActionScriptu nebo jejími vlastnostmi. Při kompilaci 
Flexové aplikace Flex parsuje MXML tagy a generuje odpovídající třídy ActionScriptu. Ty 
potom kompiluje do SWF byte kódu, který ukládá do SWF souboru. 
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4.1.5 Runtime - přehrávač aplikací na platformě Flash 

Existuje několik softwarových produktů, systémů a zařízení, které jsou schopny vytvořit či 
zobrazit flashový obsah. Mezi nimi nejpoužívanější je Adobe Flash Player, v současné době 
ve verzi 10, který je dostupný zdarma pro většinu běžných internetových prohlížečů, některé 
mobilní telefony a jiná elektronická zařízení používající Flash Lite. 

4.1.6 Streaming na platformě Flash 

Platforma Adobe Flash využívá pro streaming protokol RTMP. V poslední době Adobe 
přišlo také s novým protokolem RTMFT, využívaným pro pro přímé spojení dvou klientů 
P2P. 

RTMP 
RTMP (Real Time Messaging Protocol) byl navrhnut pro vysoce účinný přenos audia, videa 
a dat mezi technologiemi platformy Adobe Flash, včetně Adobe Flash Playeru a Adobe Air. 
RTMP je nyní dostupný jako open source specifikace k vytváření produktů a technologií 
umožňujících doručování videa, audia a dat v otevřených formátech AMF, SWF, FLV a F4V 
kompatibilních s Adobe Flash Playerem [5].  

Protokol RTMP se vyskytuje ve třech variacích: 

- Prostý RTMP, fungující na protokolu TCP, používající port 1935. 
- RTMP zapouzdřený v protokolu HTTP, vyžadující překročení firewallu. 
- RTMPS, fungující stejně jako RTMP, jen přes bezpečné HTTPS spojení. 

RTMFP 
RTMFP umožňuje koncovým uživatelům spojit se a komunikovat přímo mezi sebou 
s použitím jejich kamery a mikrofonu. Tento protokol nepodporuje soubory nebo sdílení 
dokumentů. Je založen na protokolu UDP. Podporuje odesílání dat z jednoho Flash Playeru 
přímo na jiný, bez průchodu dat přes server. Po serveru je vyžadováno pouze ustanovení 
spojení. Následně pak na serveru zůstává jen jednoznačný „otisk „ každého z Flash Playerů a 
data proudí přímo mezi koncovými uživateli. Tento protokol má své největší využití hlavně 
u video chatů a multi-player hrách. 

Příklad 
V této části bych rád ukázal příklad implementace jednoduchého klienta pro přehrání 
multimediálního souboru ze streamingového serveru v programovacím jazyce 
ActionScript 3. Podívejme se a rozeberme si tedy následující ukázku kódu. 

var connection:NetConnection = new NetConnection(); 
connection.connect("rtmp://streamingovy.server.cz/vod/"); 
stream = new NetStream(connection); 
stream.addEventListener(NetStatusEvent.NET_STATUS, netStatusHandler); 
stream.client = new MujKlient(); 
var video:Video = new Video(); 
video.attachNetStream(stream); 
var videoURL:String = "/videa/video1.flv"; 
stream.play(videoURL); 
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addChild(video); 

Třída NetConnection 
Třída NetConnection se stará o připojení klientova přehrávače k serveru s videem. Vytvoří 
jakýsi komunikační kanál, po kterém přehrávač komunikuje se serverem, který nám 
poskytuje video. 

Nejdříve ze všeho je nutno otevřít spojení se serverem. K tomu poslouží metoda connect. 
Ta otevře důvěryhodný kanál mezi počítačem klianta a serverem, ze kterého byl SWF soubor 
s přehrávačem spuštěn. Je-li vše v pořádku, oznámí to příchodem stavové informace, že 
připojení bylo úspěšné: NetConnection.Connect.Success. Tuto informaci předá jako 
parametr handleru (ovladači) události NetStatusEvent.NET_STATUS [7]. 

Je tedy nutno nejdříve vytvořit instanci této třídy a poté tuto instanci nakonfigurovat. Je-li 
video uloženo na serveru v souboru FLV, zavoláme její metodu connect  
s parametrem nesoucím URL adresu streamingového serveru. Adresa serveru, na kterém 
běží Flash Media Server (FMS) je streamingovy.server.cz. Vod je název aplikace běžící 
na FMS. Všimněte si použití protokolu RTMP. Více se FMS zabývá kapitola 5. 

Po tomto nastavení aktivujeme listenery naslouchájící událostem stavu sítě: 
NetStatusEvent.NET_STATUS  

a událostem ohlašujícím chyby ochrany přístupu: 
SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR. 

Toto nám umožní uživatele informovat o důležitých chybových stavech ale i o tom, co se 
děje i když nejde o chybu. Můžeme tak zajistit jistý komfort pro klienta, pro kterého 
přehrávač vyvíjíme [7]. 

Třída NetStream 
Jsme úspěšně připojeni, a tedy můžeme vytvořit instanci třídy NetStream, která bude celý 
streaming našeho videa řídit. Při vytváření k ní připojíme vytvořený kanálu, aby přes něj 
mohla načíst FLV video soubor. 

stream = new NetStream(connection); 

Přidáme listener události NetStatusEvent.NET_STATUS k instanci třídy NetStream, 
abychom mohli být informováni o stavech a chybách, které se mohou vyskytnout při 
načítání FLV souboru, nebo o stavech které nastávají při přehrávání.  

stream.addEventListener(NetStatusEvent.NET_STATUS, netStatusHandler); 

Instance třídy NetStream volá metody onMetadata a onCuePoint, které jsou uloženy 
v uživatelské třídě nazvané v našem případě například MujKlient. Když jí přijdou 
metadata uložená v souboru FLV, zavolá metodu onMetadata. Pokud jsou v souboru FLV 
umístěny značky (cue points), vždy když přehrávač při přehrávání na tuto značku narazí, 
zavolá metodu onCuePoint [7]. Oběma těmto metodám předáváme jako parametr info 
object, jehož položky mohou nést informace o délce videa, výšce a šířce nebo snímkovací 
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frekvenci v případě metody onMetaData a informace o čase přehrávání v místě značky (cue 
point), jméno značky nebo její typ v případě metody onCuePoint. 

Uvedené metody vytvoříme jako metody uživatelské třídy například MujKlient a referenci 
na její instanci připojíme k instanci třídy NetStream. Následně je třeba vytvořit instanci 
třídy Video, která bude jakýmsi promítacím plátnem, na kterém bude třída NetStream 
zobrazovat přehrávané video. Tuto instanci pak připojíme k instanci třídy NetStream 
voláním metody attachNetStream. Pro zobrazení videa na obrazovce přidáme tuto 
instanci třídy Video do požadovaného display listu metodou addChild a příkazem 
play(), který předáme instanci NetStream třídy, zahájíme načítání a přehrávání 
požadovaného videa. URL adresa přehrávaného videa může být samozřejmě načítána 
z databáze či přes XML. 
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4.2 Microsoft Silverlight 

Microsoft Silverlight je napříč-platformní, napříč-prohlížečová implementace .NET 
Frameworku pro tvorbu bohatých interaktivních aplikací pro web.  

4.2.1 Architektura Silverlight 

Z hlediska implementace je technologie Silverlight multiplatformní plug-in do webového 
prohlížeče. 

Architektura platformy Silverlight je rozdělena na dvě základní části: Prezentační vrstva 
obsahuje komponenty a služby orientované na generování uživatelského rozhraní a interakci 
s uživatelem. Uživatelské rozhraní může využívat renderování vektorové a bitmapové 
grafiky, textový výstup, animace a prezentaci multimediálního obsahu ve formátu WMA, 
VC-1 a MP3. Interakce s uživatelem zahrnuje obsluhu událostí generovaných uživatelem 
pomocí myši a klávesnice. Na úroveň této vrstvy se řadí také DOM API (Document Object 
Model) pro Silverlight a XAML. Druhou vrstvou je instalační a aktualizační komponenta pro 
internetový prohlížeč [8]. 

Nyní (červen 2009) se platforma Silverlight nachází ve verzi 2.0, která rozšiřuje verzi 1.0 o 
nové vlastnosti jako nové ovládací prvky, styly a šablony, Data Binding. Hlavní novinkou je 
podpora .NET. Součástí plug-inu Silverlight 2.0 je i ořezaný .NET Framework. Verze 
Silverlight 2.0 také umožňuje na lokálním úložišti klienta uložit až 10 MB dat – jedná se o 
jakousi inteligentnější verzi cookies. 

Na programovou manipulaci s prezenční vrstvou je možno použít JavaScript, VB.NET, C#, 
Iron Ruby, Iron Python. V základě se pracuje s objektovým modelem pracovní plochy zvané 
„canvas“. Ta reprezentuje viditelnou prezentační vrstvu Silverlight aplikace. Napojení na 
datový zdroj je možno zabezpečit použitím rozšíření ASP.NET AJAX, které podporuje volání 
webových služeb z prostředí JavaScript s výměnou údajů ve formátu JSON (JavaScript 
Object Notation) a také volání jednoduchých, výhradně na XML založených, webových 
služeb, tzv. POX služeb (Plain Old XML). 

Prezenční jádro má následující moduly: Input, UI rendering, Media, Controls, Layout, Data 
Binding, DRM a XAML. Moduly prostředí .NET Framework pro Silverlight: Data, Base class 
library, Window Communication Foundation (WCF), CLR (common languge runtime) a 
Windows Presentation Foundation (WPF) controls. Architektura Silverlight 2.0 je doplněna 
přídavnými moduly, kam patří izolované úložiště (Isolated storage), asynchronní 
programování, řízení souborů, HTML – interakce spravovaného kódu, serializace, packaging 
a XML knihovny. 

Obrázek architektury Silverlight se nachází v přílohách k této práci, obrázek 2. 

4.2.2 Bezpečnost Silverlight 2.0 aplikací 

Silverlight 2.0 aplikace běží stejně jako Flash nebo Java Applet v bezpečnostní obálce, tzv. 
sandbox.Vývojář nemá možnost nijak ovlivnit tento sandbox na straně klienta, takže nemůže 
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překonat omezení a dostat se se svým kódem mimo tuto vymezenou bezpečnostní obálku. 
Sandbox poskytuje na straně klienta lokální úložiště dat (Local Isolated Storage) s kapacitou 
10 MB, dialogové okno na otevírání souborů na PC klienta a podobně [8]. 

Komplexní řešení pro streamování audia/videa na internetu od Microsoftu je posáno dále. 

4.2.3 Encoder 

Pro převod audiovizuálního materiálu do streamovatelné podoby, v případě Microsoftu je to 
formát WMV nebo WMA, je možno opět využit libovolný převodník. Microsoft však nabízí 
následující encodery: 

- Windows Media Encoder 
K dispozici zdarma. Aktuální verze 9. 

- Microsoft Expression Encoder 
Je součásti rodiny produktů Microsoft Expression. V současné době k dostání ve 
verzi 2. Je to nástupce WME a je značně orientován na podporu Silverlight 
technologie. Přináší k ní také mnoho podpůrných funkcí.  

4.2.4 Vývojové prostředí pro platformu Silverlight 

Microsoft v souvislosti s uvedením nové technologie Silverlight dal k dispozici vývojářům 
produkty z rodiny Expression. Vývojáři si podle svých záměrů a předpokládaného rozsahu 
práce mohou zvolit buď komplexní balík pro designery, tvůrce webů a grafiky pod názvem 
Microsoft Expression Studio nebo jednotlivé části, které tvoří tento balík: 

- Microsoft Expression Web, nástroj pro tvorbu a správu webových stránek 
- Microsoft Expression Blend, grafické vývojové prostředí 
- Microsoft Expression Design, nástroj pro tvorbu vekterové i bitmapové grafiky 
- Microsoft Expression Media, součásti je právě výše zmíněný Expression Encoder 

V rámci této práce nás však bude z této rodiny nástrojů nejvíce zajímat právě Expression 
Blend.  

Microsoft Expression Blend 

Tento nástroj slouží na vytváření a úpravy prezentační vrstvy webových aplikací. Využívá 
nový druh značkovacího jazyka XAML. Pracuje s objektovým modelem pracovní plochy 
webové aplikace nazývané plátno, neboli „canvas“. Toto plátno je základem prezentační 
vrstvy Silverlight aplikace. Expression Blend podporuje programování prezentační vrstvy 
v JavaScriptu. Aktuální verze Expression Blend 2 podporuje i programování v .NET jazycích. 
Základní úlohou Expression Blendu je vizuální návrh prezentační vrstvy. Na základě 
vizuálního návrhu se automaticky generuje XAML kód, přičemž změny v něm se také objeví 
v návrhovém prostředí [8]. 

Pomocí nástroje Expression Blend tedy designer připraví vizuální stránku aplikace. Jeho 
výstupem je kód v jazyce XAML, který pak předá dále programátorovi a ten do něj 



 

24 

 

naprogramuje aplikační logiku v nějakém vývojovém prostředí. Tím je v případě Microsoftu 
Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio 

Pro vývoj Silverlight aplikací v MS Visual Studiu je zapotřebí doinstalovat doplňující nástroj 
pro Silverlight, zvaný Silverlight tool. Po jeho doinstalování je již možno vytvářet Silverlight 
projekty. 

4.2.5 Programovací jazyk 

Pro naprogramování aplikační logiky aplikace je možno využít hned několika 
programovacích jazyků. V Silverlightu verze 1 bylo možno použít pouze JavaScript. Verze 2 
byla rozšířená o možnost využití .NET jazyků C# a Visual Basic.  

Tyto jazyky jsou již dostatečně známé, proto bych si dovolil nevěnovat jim nijak zvláštní 
pozornost. Naopak za zmínku stojí nový jazyk pro tvorbu grafického rozhraní aplikace 
XAML. 

Extensible Application Markup Language (XAML) 
Microsoft vyvinul nový druh značkovacího jazyka pro tvorbu aplikačního rozhraní, s 
názvem XAML. Jeho formát vychází z formátu dokumentů XML. Aplikace v XAMLu 
umožňují dynamicky reagovat na interakci uživatele s dynamickými prvky na stránce. Na 
rozdíl od jiných prezentačních technologií (Flash, Java Applet, Active X), které posílají 
prohlížeči binární obsah, je XAML textový formát. Odpadají tedy problémy s kompatibilitou 
operačních systému, prohlížečů a bránami firewall na straně klienta. Navíc při použití 
technologie Silverlight se po změně obsahu vytvoří nový XAML soubor, který se přenese na 
stranu klienta automaticky při další návštěvě předmětné stránky. Není tedy zapotřebí 
aktualizace celé aplikace jako u jiných prezentačních technologií. 

Následuje ukázka notoricky známého „Hello World!“ v XAMLu: 

<Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"   
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 
  <TextBlock>Hello world!</TextBlock> 
</Canvas> 

Jak již bylo dříve zmíněno, XAML v podstatě funguje jako jakési rozhraní mezi návrhářem a 
vývojářem při tvorbě prezentační vrstvy aplikace. Umožňuje tedy spolupráci návrhových 
nástrojů a vývojových prostředí. 

4.2.6 Runtime - přehrávač aplikací na platformě Silverlight 

Runtime pro platformu Silverlight je nutno, stejně jako FlashPlayer, nainstalovat jako 
doplněk webového prohlížeče. Je k dispozici ke stažení zcela zdarma. 
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4.2.7 Streaming médií na platformě Silverlight 

Silverlight používá streamingové protokoly MMS a RTSP. Ty zajišťují v aplikaci na straně 
klienta navázání přímého spojení se zdrojovým souborem na straně serveru. K tomu 
využívají UDP či TCP spojení. Z toho plyne i výhoda v možnosti následného libovolného 
pohybování se (skákání) po celém souboru [1]. Poslední dobou však Microsoft prosazuje 
návrat zpět k protokolu HTTP. Ačkoli streamovací protokoly jsou navrženy pro doručování 
médií, fakt je takový, že internet byl postaven na protokolu HTTP a optimalizován pro 
doručování obsahu na HTTP. Nastává tedy myšlenka, proč přizpůsobovat celý internet 
streamovacím protokolům, když můžeme přizpůsobit doručování médií internetu. 

Protokol MMS 
MMS (Microsoft Media Services) je název patentovaného streamovacího síťového protokolu 
od Microsoftu, který využívá k unicast přenosu data ve Windows Media Services (dříve 
zvané NetShow Services). MMS využívá UDP i TCP spojení. Defaultní port je UDP/TCP 
1755.  

Microsoft však zavrhnul tento protokol ve prospěch protokolu RTSP, v roce 2003, s vydáním 
Windows Media Services 9 Series. Po nějakou dobu ale s podporou MMS pokračoval, pro 
zajištění zpětné kompatibility. Podporu MMS ukončil až v roce 2008 [3]. 

Protokol RTSP 
RTSP (Real Time Streamig Protocol) je řídící síťový protokol, využívaný v zábavě a 
komunikačních systémech k řízení streamingových mediálních serverů. Byl vyvinut 
Multiparty Multimedia Session Control Working Group (MMUSIC WG) a publikován jako 
RFC 2326 v roce 1998 [4]. 

RTSP je definován jako stavový protokol. To znamená, že od začátku co se klient připojí ke 
streamingovému serveru do doby, než se odpojí, server udržuje informace o klientově stavu. 
Klient komunikuje se serverem vysíláním příkazů jako play, pause či teardown (první dva 
příkazy jsou zřejmé, poslední znamená odpojení ze serveru a ukončení streamingové 
session). Protokol využívá UDP i TCP spojení na defaultním portu 554 [6]. Jelikož firewally a 
proxy servery často blokují UDP pakety, bývá většinou preferované TCP spojení. I přesto, že 
díky znovu-odesílání paketů mívá větší latenci. 

Po založení session mezi klientem a serverem, začne server posílat média jako stálý proud 
malých paketů. Formát těchto paketů je znám jako RTP. Velikost RTP paketů je typicky 1452 
bytů, což znamená, že v proudu videa zakódovaného na 1 Mbps nese každý paket přibližně 
11 milisekund videa.  

Streaming postavený na tomto protokolu bývá označován jako tradiční streaming. Jeho 
názorná ukázka je na následujícím obrázku. 

Protokol HTTP 
HTTP je znám jako bezstavový protokol. Když klient zažádá o nějaká data, server odpoví 
odesláním dat, ale nepamatuje si klienta nebo jeho stav. Každý HTTP požadavek je 
vyřízován jako kompletní samostatná jedna session. Jak může být bezstavový protokol 
použitý pro streaming? Microsoft ve svých Windows Media Services (viz kapitola 5.3.1) 
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používá modifikovanou verzi HTTP oficiálně známou jako MS-WMSP (ve Windows Media 
Services označován jako Windows Media HTTP Streaming Protokol). MS-WMSP používá 
standardního protokolu HTTP pro přenos dat a zpráv a navíc udržuje stavy session. To z něj 
dělá efektivní protokol pro streaming stejně jako RTSP.  

Microsoft prosazuje streaming postavený na tomto protokolu pod názvem adaptive streaming. 
Jak tento typ streamování funguje, bylo popsáno již na začátku této práce v kapitole 2. 
Názorná ukázku je opět na následujícím obrázku. 

Příklad 
V této části bych opět rád ukázal příklad implementace jednoduchého klienta pro přehrání 
multimediálního souboru ze streamingového serveru, tentokrát ale pro platformu 
Silverlight. Nejedná se opět o nic jiného, než o běžný přehrávač videa, jemuž místo souboru 
na disku předáme k přehrání URL adresu souboru na serveru, včetně názvu protokolu.  

MediaElement 
Silverlight disponuje komponentou pro zobrazení mediálního obsahu pod názvem 
MediaElement. Základní atributy této komponenty jsou Name (jméno) a Source (zdroj videa). 
Zápis v jazyce XAML vypadá asi takto: 

<MediaElement x:Name="MojeVideo" 
Source="rtsp://streamingovy.server.cz/videa/vid1.wmv"/>  

Jako zdroj videa uvedeme video uložené na našem streamingovém serveru a pro jeho přenos 
použijeme protokol RTSP. Tuto URL adresu videa můžeme samozřejme také načítat 
z databáze. Tag MediaElement můžeme dále rozšířít o atributy jako výška a šířka videa, 
automatické přehrávání, atd. 

Obsluha videa 
Tuto ukázku si ještě rozšíříme o možnost základního ovládání. Přidáme si tedy tři tlačítka 
pro přehrání, zastavení a pauzu. Syntaxe v XAMLu vypadá takto: 

<!--play--> 
<Button x:Name="btPlay" 
        Content="Play" 
        Height="20" 
        Width="100" 
        Margin="10" 
        Click="btPlayClick"/> 
 
<!--pause--> 
<Button x:Name="btPause" 
        Content="Pause" 
        Height="20" 
        Width="100" 
        Margin="10" 
        IsEnabled="False" 
        Click="btPauseClick"/> 
 
<!--stop--> 
<Button x:Name="btStop" 
        Content="Stop" 
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        Height="20" 
        Width="100" 
        Margin="10" 
        IsEnabled="False" 
        Click="btStopClick"/>  

Atributy elementu tlačítka jsou celkem zřejmé, za zmínku stojí snad jen atribut Click, který 
nese název metody, která bude zavolána po kliknutí. Tuto metodu už nadefinujeme 
v některém z .NET jazyků, použijeme například C#. Jestliže předchozí XAML kód jsme psali 
da souboru např. Page.xaml, pak následující soubor v jazyce C# by se jmenoval 
Page.xaml.cs. 

// Tlacitko play 
private void btPlayClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    //spusteni videa 
    MojeVideo.Play(); 
 
    //zapnuti tlacitek pause a stop 
    btPause.IsEnabled = true; 
    btStop.IsEnabled = true; 
 
    //vypnuti tlacitka play 
    btPlay.IsEnabled = false; 
} 
 
// Tlacitko pause 
private void btPauseClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    //pozastaveni videa 
    MojeVideo.Pause(); 
 
    //zapnuti tlacitka play 
    btPlay.IsEnabled = true; 
 
    //vypnuti tlacitka pause 
    btPause.IsEnabled = false; 
} 
 
// Tlacitko stop 
private void btStopClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    //zastaveni videa 
    MojeVideo.Stop(); 
 
    //zapnuti tlacitka play 
    btPlay.IsEnabled = true; 
 
    //vypnuti tlacitek pause a stop 
    btStop.IsEnabled = false; 
    btPause.IsEnabled = false; 
}  
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5 Technologie pro publikování streamovaných médií 

Jak již bylo dříve zmíněno, existuje několik druhů streamingu. Pro opravdový streaming  
nepostačuje běžný webový server, ale je zapotřebí mít k dispozici speciální streamingový 
server. 

5.1 Webový server vs. streamingový server 

5.1.1 HTTP Live Streaming aneb streaming na webovém serveru 

S běžným webovým serverem je možno využívat pouze progresivního stahování nebo jeho 
pokročilejší koncepce - adaptivního streamingu. 

Multimediální soubory pro streaming, je třeba uložit na webový server společně s www 
stránkou odkazující na tyto soubory (mohou být i na různých webových serverech). Tato 
www stránka při otevření, spustí přehrávač na straně klienta a stáhne mediální soubor. 
Z tohoto pohledu je rozdíl mezi progresivním a neprogresivním stahováním pouze ve 
funkčnosti klienta. 

Streaming přes webový server používá Hyper Text Transport Protocol (HTTP), standardní 
webový protokol používaný všemi webovými servery a prohlížeči pro komunikaci mezi 
serverem a klientem. HTTP funguje nad protokolem TCP, který ovládá všechny datové 
přenosy. TCP je optimalizován pro aplikace neběžíci v reálnem čase, jako přenosy dat, 
vzdálené přihlašování, atp. Cílem TCP je maximalizovat rychlost přenosu dat při zajištění 
celkové stability a vysoké výkonnosti celé sítě. K tomu využívá algoritmus zvaný pomalý 
start, TCP začne posílat data o malé přenosové rychlosti, a pak ji postupně zvyšuje, dokud cíl 
neohlásí ztrátu paketu. TCP tímto zjístí, že dosáhl limitu šířky pásma nebo zahlcení sítě a 
vrátí se zpět k pomalejšímu odesílání dat. Pak opět postupně zrychluje a celý proces se 
opakuje. TCP dosahuje spolehlivosti přenosu dat znovuodesíláním ztracených paketů. 
Nicméně, toto nemůže zaručit, že všechny odmítnuté pakety dorazí ke klientovi v čase, ve 
kterém mají být přehrány [9]. 

5.1.2 Streaming se streamingovým serverem 

Se streamingovým serverem jsou první kroky podobné jako u webového serveru, kromě 
toho, že soubory pro streaming se nenahrávají na webový server, ale na specializovaný 
streamingový server. Jen www stránky s odkazem na multimediální soubor jsou nahrané na 
webovém serveru. Oba servery však mohou běžet na jednom počítači.  

Zbytek doručovacího procesu streamingového serveru se od webového serveru výrazně liší. 
Na streamingovém serveru jsou data klientovi zasílána aktivně a inteligentně. To znamená, 
že doručuje obsah vždy o přesné rychlosti datového přenosu. Server a klient zůstavají 
v těsném kontaktu po celou dobu doručovacího procesu. Streamingový server tak může 
reagovat na jakoukoli odezvu od klienta. 
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Zatímco webový server využívá protokolů HTTP/TCP, streamingový server může také 
využívat specializovaných protokolů, jako User Datagram Protocol (UDP), které streaming 
podstaně vylepšují. Na rozdíl od TCP, UDP je rychlý odlehčený protokol bez opětovného 
odesílání dat nebo funkce řízení rychlosti přenosu dat. Toto dělá UDP ideálním protokolem 
pro přenos audia/videa v reálném čase, který toleruje ztrátu některých paketů. Jako bonus, 
UDP přenosy mají na internetu větší prioritu než TCP přenosy. A namísto slepého znovu-
odesílacího schématu použitého u TCP, streamingové servery používají inteligentní znovu-
odesílací schéma postavené na protokolu UDP. To zajišťuje, aby server znovu-odesílal pouze 
pakety, které mohou být doručeny klientovi v čase, kdy mají být přehrány [9]. 

Streamingové servery byly navrženy speciálně pro doručování multimediálního obsahu, ať 
už živě či na vyžádání. Z toho pro ně plyne spousta výhod oproti webovým serverům. 

1. Účinnější využití výkonnosti sítě. Díky využití protokolu UDP. 
2. Lepší kvalita audia/videa pro uživatele. Jelikož je streamingový server schopen 

reagovat na změny rychlosti připojení uživatele, může mu doručit audio/video vždy 
v té nejvyšší možné kvalitě při zachování souvislosti přehrávání. 

3. Podpora pokročilých funkcí. Např. detailní oznamování o stavu streamování, 
ovládání pomocí VCR (hledání, přetáčení), živé vysílání, vícenásobný stream…  

4. Efektivní rozšiřitelnost pro velké množství uživatelů. 
• Specializace. S rostoucím počtem uživatelů streamingový server značně 

zlepšuje svůj výkon optimalizací způsobu načítání souborů z disku či 
bufferováním v hlavní paměti. 

• Podpora výběrového vysílání - multicast. Jedna z cest, jak předat živé či 
uložené audio a video velkému publiku při minimálním vytížení sítě, je 
použití technologie multicastu. Podporu multicastu však zatím nabízí pouze 
Microsoft ve svých Windows Media Services. 

5. Ochrana autorských práv obsahu. Streamingové servery na rozdíl od webových 
serverů neukládají kopii přehrávaných souborů do cache paměti, takže zabraňují 
uživatelům jejich získání pouhým zkopírováním z této paměti. Při streamování totiž 
nedochází ke stahování dat na pevný disk klienta. 

6. Vícenásobná volba doručování. Multimediální soubory mohou být streamovány 
nejlépe přes protokol UDP nebo multicast protokoly, je-li to možné, nebo také TCP, 
je-li to nezbytné. To umožňuje všem uživatelům přijímat stream bez kompromitace 
bezpečnosti firewallu a zajišťuje, že všichni uživatele na všech sítích mohou 
přistupovat ke streamovanému obsahu. 
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5.2 Adobe Flash Media Server 

Flash Media Server (FMS) je patentovaný datový a mediální server od firmy Adobe. Jedná se 
o celou rodinu produktů, jejiž součásti jsou: 

- Flash Media Interactive Server je škálovatelný, vysoce výkonný streamovací 
mediální server, podporující vícecestné aplikace, včetně video chatů, on-line her, 
VoIP a řadu dalších interaktivních možností. 

- Flash Media Streaming Server. Tento software streamuje chráněné, vysoce 
kvalitní video (živě či na vyžádání). Je zaměřený na jednosměrný streaming a je 
to zřejmě nejjednodušší cesta, jak postoupit od progresivního stahování a začít 
opravdový streaming vysoce kvalitního videa do Flash Playeru, Adobe Media 
Playeru a Adobe Flash Lite softwaru. 

- Flash Media Rights Management Server nám umožňuje ochranu mediální 
obsahu doručovaného do Adobe Media Playeru a Adobe Air aplikací. 

- Flash Media Encoding Server poskytuje rychlé a škálovatelné řešení pro 
přípravu videa do formátu FLV z celé řady formátů. 

Z této rodiny produktů bude předmětem zejména Flash Media Streaming Server. Pro 
vývojáře existuje verze omezená na počet pouze 10 uživatelů a je k dispozici zcela zdarma. 
Tato omezená verze se nazývá Flash Media Development Server. Instalace a zprovoznění 
serveru není nijak složitá. Není třeba ani žádného zvláštního nastavování.  

5.2.1 Dynamický streaming na Flash Media Serveru 

Dynamické streamování je proces efektivního doručování streamovaného videa uživateli 
dynamickým přepínáním mezi množstvím různých streamů různé kvality a velikosti 
v průběhu přehrávání. Hlavním cílem dynamického streamingu je provádět tento proces 
plynule a hladce. Nejlépe, aby tyto změny byly pro uživatele nerozpoznatelné. 

Dynamický streaming tedy detekuje kolísání šířky pásma a přepíná mezi streamy o různých 
datových tocích, tak aby se stream vešel do uživatelovy šířky pásma. 

Dynamický streaming poskytuje nejvhodnější řešení pro kolísání na síti i přetížení 
procesoru. Řešení od Adobe ani nevyžaduje nijak speciálně zakódované soubory pro 
dynamický streaming. Můžeme použít běžným způsobem zakódované soubory v několika 
datových tocích. S podporou pro H.264 video s AAC/AAC+, jakož i FLV soubory, Adobe 
podporuje standardní formáty pro streamování videa preferované téměř všemi hlavními 
vysílateli. 

Navíc, Adobe nabízí vynikající ochranu obsahu použitím protokolu RTMPE. Jedná se o 
zašifrovaný RTMP protokol. Stejně jako nová podpora pro právy řízený streaming 
zašifrovaného obsahu s Flash Media Rights Management Serverem.  

Další velmi významnou vlastností FMS je schopnost dynamicky streamovat i živé video. To 
dokáže ve spojení s Flash Media Live Encoderem, který podporuje živé publikování ve více 
datových tocích (tzv. multi-bitrate) [10]. 
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5.2.2 Jak dynamický streaming funguje 

Dynamický streaming je možný na Flash Media Serveru verze 3.5 s Flash Playerem verze 10. 
Je možný na všech typech serverů, včetně Flash Media Interactive Server, Flash Media 
Streaming Server i Flash Media Development Server a nevyžaduje žádné speciální nastavení 
serveru.  

Ovládání přepínání aktuálních streamů FMS pro uživatele je založeno na požadavcích ze 
strany klienta. Jakmile server obdrží požadavek na přepnutí do jiného streamu (šířky 
pásma), vyčká krátkou dobu na nejlepší okamžik vhodný k přepnutí streamu, aby to mělo 
pro uživatele minimální dopad na přehrávání. Toto nastává na nejbližším klíčovém snímku 
u videa nebo na nejbližším audio samplu u audia nebo kombinovaně u videa s audiem. To 
znamená, že u videa zakódovaného s klíčovými snímky každých 6 sekund, může přepnutí 
na jiný stream trvat do 6 sekund. Záleží, kdy obdrží server požadavek na přepnutí. Server 
pak odešle oznámení, že přechod byl dokončen. 

Toto je také velmi důležité při zvažování možné velikosti bufferu (vyrovnávací paměť). Je 
třeba zajistit dostatečně velký buffer pro pokrytí sekvence příkazů na přechod mezi streamy. 
Buffer se totiž přestane naplňovat starým streamem, jakmile přijme požadavek na přepnutí 
streamu. Potom, co je obdrženo volání na server a začíná jeho zpracování, je vyvolána 
událost NetStatusEvent s informací Object a vlastností code s hodnotou 
NetStream.Play.Transition. Toto indikuje, že server obdržel příkaz k přechodu a čeká 
na další klíčový snímek, aby mohl stream přepnout. 

Jakmile byly streamy úspěšně přepnuty a nový stream je přehráván klientskou aplikací, je 
vyvolána událost play status a metoda onPlayStatus(), jejímž jediným parametrem 
je všeobecný objekt, který bude mít vlastnost code nastavenou na hodnotu 
NetStream.Play.TransitionComplete, indikující, že přechod byl dokončen. 

Nové ActionScript API zahrnuje novou vlastnost info v již existující třídě NetStream. 
Když k této vlastnosti přistoupíme uvnitř instance NetStream třídy, vytvoří snímek všech 
možných referenčních bodů kvality služby a vrátí je jako objekt třídy NetStreamInfo. Tato 
třída obsahuje 19 vlastností, každá poskytuje cennou klíčovou informaci o spojení či průběhu 
přehrávání. 

Dvě nejdůležitější vlastnosti jsou: 

- NetStreamInfo.maxBytesPerSecond 
- NetStreamInfo.droppedFrames  

První z nich poskytuje informaci o maximální kapacitě klientova připojení a druhá indikuje 
celkový počet ztracených snímků v době, kdy bylo k této hodnotě přistoupeno. 

Pro správné monitorování této hodnoty, by měl být nastaven časový interval, ve kterém 
bude tato hodnota ukládána, a pokud procento ztracených snímku převýší 20%, je na 
zvážení přepnutí streamu. Pokud by bylo dynamické streamování řízeno manuálně [10]. 
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Adobe nám však poskytuje zdarma ke stažení třídy DynamicStream a Dynamic-
StreamItem, které jsou efektní, „čistou“ a rychlou cestou k implementaci dynamického 
stremingu. 

5.3 Microsoft Windows Server 

Windows Server je serverový operační systém firmy Microsoft. Sám o sobě nám však 
nenabízí možnost streamování médií. V podstatě ani jiné webové služby. K tomu si budeme 
muset nainstalovat sadu internetově založených služeb, zvanou IIS (Internet Information 
Services). Windows Server 2008 však tuto sadu služeb nainstaluje již defaultně. Zajímavé je, 
že IIS může běžet i na operačních systémech Windows XP (IIS 5.1 a IIS 6.0) a Windows Vista 
(IIS 7.0). 

Ani samotné IIS nám však neumožní streamování médií. Opět potřebujeme určité rozšíření. 
IIS nabízí spoustu rozšíření pro různé typy webových služeb. Z multimediálně zaměřených 
služeb to jsou: 

- Windows Media Services je platforma pro streamování audia/videa, ať už 
živého či na vyžádání. Nabízí spolehlivé, škálovatelné a dostupné řešení 
streamování i pro miliony uživatelů. 

- Smooth Streaming umožňuje přizpůsobivé streamování médií Silverlight 
klientům přes HTTP.  

- Live Smooth Streaming umožňuje přizpůsobivé streamování živých událostí 
Silverlight klientům přes HTTP.  

- Web Playlists. Toto rozšíření poskytuje vývojářům a hostujícím možnost kontroly 
nad tím, jak je mediální obsah doručován uživatelům. Přizpůsobit obsah, zamezit 
přeskakování reklamy. 

- Bit Rate Throttling modul má zajímavou funkci pro doručování médií a dat. Pro 
většinu scénářů tato funkce zredukuje náklady na šířku pásma, zatímco zvýší 
kapacitu konkurenčním stahujícím spojením na server. 

5.3.1 Windows Media Services 

Windows Media Services se v současné době nachází ve verzi Windows Media 9 Series. Je 
jen součástí celé rodiny softwarových produktů pro digitální média vyvíjené Microsoftem, 
zvanou obecně Windows Media. Všechen tento software je navržen, aby pracoval společně a 
poskytoval co jak nejlepší řešení pro digitální média. Kromě Windows Media Services do 
této rodiny spadají také: 

 Windows Media Series Audio and Video Codecs 

 Windows Media Player 

 Windows Media Encoder 

 Windows Media Digital Rights Management (DRM) 

 Windows Media SDK 

 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/codecs.aspx�
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/10/default.aspx�
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.mspx�
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/drm/default.mspx�
http://msdn2.microsoft.com/en-us/windowsmedia/default.aspx�
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Windows Media Services je platforma pro streamování audia a videa klientům přes internet 
nebo intranet. Tito klienti mohou být jiné počítače nebo zařízení přehrávající obsah pomocí 
přehrávače jako Microsft Silverlight nebo Windows Media Player nebo to také mohou být 
jiné počítače, na kterých běží také Windows Media Services (zvané Windows Media servery), 
které slouží jako proxy servery, cache nebo redistribuují streamovaný obsah dále [11]. 

Obsahem streamu vysílaného z Windows Media serveru klientovi mohou být jak před-
uložené mediální soubory, tak živé audio/video. Při živém vysílání se server připojí na 
nějaký encoder, jako například Windows Media Encoder, který je schopný živého vysílání ve 
formátech podporovaných serverem. Můžeme použít tedy i encodery třetích stran. 

Pomocí Windows Media Services jsme schopni také inteligentního streamování, které 
automaticky přizpůsobuje přenosovou rychlost streamu každého klienta, podle šířky pásma, 
které je aktuálně dostupné. V podstatě jde o stejnou myšlenku jako u dynamického 
streamingu od Adobe. Rozdíl je ale ve funkčnosti. Microsoft tuto službu nazývá smooth 
streaming.  

Pro streamování na této platformě můžeme využít protokolů RTSP, MMS nebo HTTP. 

Windows Media Services může být použito také pro konfiguraci a řízení dalších Windows 
Media serverů, které doručují obsah dále klientům. 

Smooth Streaming 
Smooth Streaming (hladký streaming) je dalším rozšířením IIS Media Services. Jedná se o 
pokročilejší koncepci adaptivního streamingu na opravdový serverový produkt. Bylo 
upuštěno od přístupu jeden soubor pro každý kousek videa (1 soubor = 2 až 4 vteřinový 
kousek videa) ve prospěch přístupu jeden souvislý soubor pro jednu přenosovou rychlost. 
Smooth streaming tedy umožňuje přizpůsobivé streamování médií Silverlight klientům přes 
protokol HTTP. 

Pro ukládání i přenos byl zvolen formát souboru MPEG-4 Part 14. Specifikace Smooth 
Streamingu definuje každý kousek videa jako MPEG-4 Movie Fragment (fragment videa) a 
ukládá jej do souvislého MP4 souboru pro zajištění snadného náhodného přístupu. Očekává 
se jeden MP4 soubor pro každou přenosovou rychlost. Když si klient vyžádá specifický 
časový úsek videa z IIS web serveru, server dynamicky najde příslušný fragment videa 
v souvislém MP4 souboru a pošle ho po lince jako samostatný soubor, což zajišťuje plnou 
cache-ovatelnost odesílaného streamu [12]. 

Jinými slovy, se Smooth Streamingem jsou kousky souborů vytvářeny virtuálně po příchodu 
požadavku od klienta a zasílán je klientovi vždy ten nejkvalitnější možný obsah, ale aktuální 
video je uloženo na disku jako jeden souvislý soubor pro každou přenosovou rychlost. 

Smooth Streaming nejprve dynamicky detekuje současné podmínky na síti a lokálním PC, a 
poté hladce přepne kvalitu streamu, který přijímá Silverlightový přehrávač. Jde tedy o 
stejnou myšlenku jako u dynamického streamingu od Adobe, ale jinak koncipovanou. 

Co se zakódování souborů pro připravenost na Smooth Streaming týče, v Microsoft 
Expression Encoder 2 SP1 jsme toho schopni jen v páru kliknutí. Vybereme soubor, který 
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chceme zakódovat a pomocí šablon nebo i s vlastním nastavením si můžeme vyexportovat 
tentýž soubor v několika různých kvalitách. 

Microsoft navíc spolupracuje s několika nezávislými prodejci softwaru na podpoře Smooth 
Streaming formátu v jejich profesionálních encoderech. 

Smooth Streaming je podporován v Silverlightu od verze 2, včetně podpory analýzy MPEG-4 
formátu, HTTP stahování, přepínání datových toků, atd. To může vývojář implementovat 
v .NET kódu. Můžeme si tedy modifikovat a ladit kód pro adaptivní streamování dle 
potřeby. 

Microsoft však poskytuje modul a kompletní zdrojový kód obsažený v šablonách Expression 
Encoderu 2 SP1, který můžeme pro implementaci Smooth Streamingu využít. Smooth 
Streaming objekt (AdaptiveStreaming.dll) tedy můžeme snadno implementovat do 
jakéhokoliv Silverlight projektu. 

Smooth Streaming definuje dva zvláštní typy MP4 souborů, které využívá: 

- Disk File Format 
- Wire File Format 

Smooth Streaming Disk File Format 
Základní jednotka MP4 souboru je zvaná „box“. Tyto boxy mohou obsahovat jak data, tak i 
metadata. MP4 specifikace povoluje různé možnosti organizace datových a metadatových 
boxů uvnitř souboru. Ve většině případů je vhodné mít metadata umístěna před samotnými 
daty, aby měl klient více informací o audiu/videu, které bude přehráváno ještě než k tomu 
dojde. V případě živého vysílání toto však možné není, jelikož ještě není znám jeho obsah, 
proto taky metadata nemohou být v tomto případě umístěna před samotnými daty. Navíc, 
méně metadat na začátku znamená méně režie, která by mohla způsobit potřebu pro více 
času k spuštění. Pro tyto důvody je specifikace MP4 navžena tak, aby umožňovala MP4 
boxům být organizovaných fragmentovaným způsobem, kde do souboru může být 
zapisováno za chodu, jako série krátkých metadatových/datových párů boxů, raději než 
jeden dlouhý metadatový/datový pár. Z pohledu Smooth Streamingu proto často mluvíme o 
MP4 souborech jako o fragmentovaných MP4 souborech či „(f)MP4“.  

Smooth Streaming Wire Format 
Když si přehrávač klienta vyžádá časový úsek videa z IIS web serveru, server vyhledá 
příslušný začínající fragment v MP4 souboru a vytáhne ho z něj a pošle „po drátě“ (anglicky 
wire, proto Wire Format) klientovi. Názornou detailní ukázku MP4 fragmentu si můžete 
prohlédnout na následujícím obrázku. 

Smooth Streaming používá vlastní organizaci boxů i některé vlastní boxy, proto pro odlišení 
Smooth Streaming MP4 souborů od běžných MP4 souborů používá příponu: *.ismv 
(video+audio) a *.isma (pouze audio). 

Grafické znázornění struktury obou formátu jsou k nalezení v přílohách k této práci na 
obrázcích 3 a 4. 
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6 Závěr 

Z celé této práce plyne, že obě srovnávané technologie mají své klady i zápory. Nedá se 
jednoznačně říct, která je vhodnější. Každý, kdo by chtěl začít provozovat streaming by měl 
nejprve důkladně zhodnotit své požadavky a pak se rozhodnout, která technologie mu bude 
vyhovovat více. Jedna z prvních věcí, která bude každého potencionálního zájemce o provoz 
streamingu zajímat, jsou zajisté pořizovací náklady.  

Základní věc, která je nutná pro provoz streamingu je serverový operační systém. V případě 
Microsoftu je možno využít pouze jejich vlastní serverový operační systém Windows Server. 
Zatímco Flash Media Server je možno kromě Windows Serveru nainstalovat i na Linux Red 
Hat. Tím je možno snížit pořizovací náklady, jelikož Linux Red Hat je cca 3x levnější než 
Windows Server. Je ale třeba připočíst nemalé výdaje na nákup Flash Media Serveru, což 
v případě Microsoftu odpadá, protože jejich IIS a jeho rozšíření umožňující streamování 
médií jsou pro majitele Windows Serveru zdarma. 

Další věc, kterou je třeba zvážit, je jak široké publikum chce provozovatel oslovit. Tímto 
mám na mysli, kdo všechno bude schopen si stream přehrát. Obě runtime prostředí jsou 
multiplatformní a multiprohlížečové, avšak z počátku chyběla podpora Silverlightu na 
Linuxu. Časem však bylo vyvinuto runtime prostředí i pro UNIXové systémy firmou Mono 
nesoucí název Moonlight. Nicméně procento uživatelů majících nainstalovaný Silverlight je 
podstatně nižší než procento uživatelů disponujících Flash Playerem. Důvod je především 
ten, že Flash má mnohem delší vybudovanou tradici. Microsoft by si však mohl výrazně 
přilepšit nabídnutím Silverlightu jako update systému Windows, respektive Internet 
Exploreru. Opomenuta by neměla být ani podpora v mobilních telefonech. V současné době 
je Silverlight podporován pouze na zařízeních s operačním systémem Windows Mobile, 
zatímco Flash je rozšířen do většiny mobilních platforem. Pro zobrazení flashového obsahu 
v mobilních zařízeních je však nutno doinstalovat Flash Lite (runtime pro mobilní zařízení). 
Microsoft ale chystá podporu Silverlightu pro Symbian OS. 

Na paměti je třeba také mít, jaké formáty souborů má provozovatel k dispozici. Flash 
podporuje své formáty FLV, F4V, atd., Silverlight nabízí podporu WMV, WMA, MP3 a 
Silverlight 3 přinese podporu MP4 a dokonce F4V formátů. Hůře je na tom Silverlight 
s podporou obrázků, tam je omezen pouze na formáty PNG, GIF a JPEG, na rozdíl od Flashe, 
který v tomto omezení nemá.  

Z vývojářského hlediska se může u Silverlightu hodit možnost výběru z hned několika 
programovacích jazyků (C#, VB.NET, Java Script, Iron Ruby, Iron Python), kdežto u 
flashových aplikací musí vývojář používat pouze ActionScript. Ačkoli, ActionScript byl 
navržen právě pro tyto účely a mohou z toho plynout jisté výhody pro něj (vestavěné funkce 
pro ovládání animací, aj.). Navíc je možno Flash integrovat do technologií využívajících jiné 
programovací jazyky a frameworky jako PHP, ASP, Ruby On Rails. 

Vývojová prostředí jsou velmi dobře propracována jak u Microsoftu, tak u Adobe. A to jak 
grafické vývojové prostředí (Expression Blend / Flash), tak programátorské (Visual Studio / 
Flex Builder). Obě koncepce nabízí nepřeberné množství knihoven tříd, které mohou 
vývojáři využívat.  
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Z pohledu streamingu je u Silverlightu výhoda možnosti streamování přes protokol HTTP. I 
když se ve skutečnosti nejedná o opravdový streaming, ale pouze o pokročilejší koncept 
progresivního stahování, pro konečného uživatele je užitná hodnota totožná. Navíc tímto 
odpadají problémy s bránami firewall, protože na protokolu HTTP je postaven celý internet. 
Speciální streamovací protokoly jako RTSP nebo RTMP bývají často zakázány.  

A na závěr, co se zprovoznění streamovacích serverů týče. Jejich instalace (ať už Flash Media 
Server či IIS a Windows Media Services/Smooth Streaming) je zcela bezproblémová a 
nevyžaduje žádné speciální znalosti z oblasti streamování médií. Není nutno ani žádné 
speciální nastavování. Grafické rozhraní je v obou případech pěkné, přehledné a intuitivní. 
Díky výborné podpoře vývojářů přímo ze strany jak Microsoftu, tak i Adobe (tutoriály), je 
zprovoznění streamingu na serveru otázkou jen několika minut. Pak stačí naimplementovat 
šikovného klienta pro přehrávání a streamování je na světě.  
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