


 



 



 

Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou distribuce převážně video obsahu na webu a možnostmi 

jeho zabezpečení. Cílem práce je prozkoumat a shrnout tuto obsáhlou problematiku. V 

první části práce se zabývá základy distribuce, způsoby doručování, protokoly, formáty 

videa. Druhá část se věnuje technologiím, které jsou používané běžně na webu a jejich 

porovnáním pro různé prohlížeče či mobilní platformy.  Včetně pohledu do 

budoucnosti, kam by se tyto technologie mohly ubírat vzhledem k vývoji a plánované 

podpoře, ať už v prohlížečích nebo na mobilních platformách. 

 

Abstract 

The work deals with distribution primarily video content on the web and the 

possibilities of its security. The goal of thesis is to explore and summarize this 

comprehensive subject. The first part covers the basics of distribution, delivery 

methods, protocols, video formats. The second part deals with technologies that are 

commonly used on the Web and their comparison in different browsers or on mobile 

platforms. Including a look into the future, where these technologies would might take 

in relation to the development of a planned support, either in the browser or on mobile 

platforms. 
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ÚVOD 

Dnešní uživatel multimédií je jiný než před pár lety. Nechce čekat na vysílání svého 

oblíbeného pořadu v televizi, chce ho vidět co nejdříve, nejlépe hned, v co nejlepší 

kvalitě a bez nutnosti mít hodně volného místa na disku. Dnešní uživatel chce mít 

přístup ke svému oblíbenému multimediálnímu obsahu z jakéhokoliv zařízení a 

odkudkoliv. Klasické lineární televizní nebo rádiové vysílání dnešního uživatele už tolik 

nezajímá. S přístupem k internetu si pustí obsah, jaký ho zajímá a kdy zrovna potřebuje. 

Je již poměrně běžnou praxí, že za paušální poplatek má uživatel přístup k velké 

knihovně multimédií, avšak přestane-li platit, ztratí možnost přístupu k těmto 

multimédiím, aniž by měl možnost si tyto multimédia stáhnout do vlastního zařízení. 

Pokud má uživatel přístup k internetu kupříkladu v chytré televizi, chytrém telefonu či 

tabletu či jinému zařízení, které mu umožní přístup k těmto knihovnám, spíš využije 

jejich služby než klasické lineární vysílání. Dnešní uživatel má možnost sledovat 

klasické lineární vysílání pomocí internetových technologií v podstatě kdekoliv, kde je 

připojení k internetu a na zařízení, které si vybere a nemusí to být nutně televize nebo 

rádio. 

Takovéto služby jsou poměrně komplexní řešení, které vybudovat není levná záležitost. 

Za službami, které dnešní uživatel využívá je schováno mnohem více než většinou sám 

tuší. Mnohdy si ani neuvědomuje, že za spuštěným videm na webu stojí různé 

technologie, protokoly, zabezpečení, různé formáty souborů, servery a distribuční sítě, 

díky kterým je možné jen kliknout a sledovat video. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je zhodnotit dostupné technologie pro doručování multimediálního 

obsahu uživatelům a poskytnou náhled do budoucna, kam tyto technologie směřují, 

popřípadě kam by se mohly ubírat. Na základě těchto informací doporučit postup a 

technologické zaměření potenciálnímu zájemci o vybudování služby pro poskytování 

multimediálního obsahu na internetu. 

Práce je členěna do tří částí. V první části se bude zabývat samotnou podstatou 

doručování multimediálního obsahu. Bude obsahovat přehled doručovacích protokolů, 

video formátů, softwarových serverů, zabezpečení obsahu a druhy distribučních sítí. 

Druhá část práce bude věnována analýze momentálního stavu na trhu s prohlížeči, 

mobilními zařízeními, jinými specifickými zařízeními pro přehrávání multimediálního 

obsahu a přehled služeb, které jsou dostupné. 

Třetí část se bude věnovat budoucímu rozvoji technologií a doporučením pro 

potencionálního zájemce o vybudování služby pro poskytování multimediálního 

obsahu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 DORUČOVÁNÍ OBSAHU 

Cest k doručení obsahu k uživateli je více, ale pro konkrétní případ je důležité zvolit 

vhodné řešení. Možností je několik, poskytovatel obsahu může využít například Content 

delivery network (dále jen „CDN“) či sítě peer-to-peer (dále jen „P2P) [1].  Hlavním 

důvodem využívání těchto technologií je Quality of service (dále jen „QoS“), aneb 

kvalita poskytovaných služeb, protože každý uživatel by měl mít pořád stejný přístup 

k obsahu bez ohledu na to kolik dalších uživatelů je připojených k serveru.  Dalším 

důvodem je zabránění či omezení dopadu takzvaných flash crowd a SlashDot efektů. 

Oba efekty souvisí s náhlým zvýšením počtu přístupu na server nebo stránky, které 

nejsou na takový nápor připraveny.  Například stránka, která má běžně stovky až tisíce 

přístupů za vteřinu, těžko takzvaně „ustojí“ zvýšení zájmu na desetitisíce či stovky tisíc 

přístupů za vteřinu a stránky se pak buď zpomalí, nebo se stanou nepřístupné z důvodu 

přetížení serveru. SlashDot bývá většinou způsoben tím, že se na větších a známých 

stránkách objeví odkaz na menší stránky. Pod větší a známější stránkou se dá představit 

zpravodajský web, který každý den přináší do celého světa novinky z určité oblasti, 

menší stránkou by se dal rozumět například blog nezávislého vývojáře, který zveřejní 

zajímavý článek. Dalším důvodem je odezva, uživatel, který by přistupoval na server 

v Americe z České Republiky, by měl dozajista delší odezvu tohoto serveru než uživatel 

z Ameriky.  Uživatel, kterému se bude dlouho stahovat obsah, brzy přestane 

navštěvovat stránky, protože obsah na stránkách v České Republice třeba není sice tak 

kvalitní jako jinde, ale je dostupnější. I když je Amerika obrovská země, bylo by velmi 

nelogické, aby nadnárodní společnost poskytující obsah ho poskytovala dostupně a 

kvalitně jen pro svou zemi.  

1.1.1 PEER-TO-PEER 

Sítě P2P jsou navrženy k přímé sdílení obsahu mezi uživateli, než dožadování se obsahu 

po centrální autoritě [2].  Dají se charakterizovat jako sítě na vyhledávání informací, 

kde jednotlivé uzly sítě sdílí své prostředky a jejich necentralizovanost jim umožnuje 

stále fungovat i po odpojení uzlů. Každý uzel o sobě poskytuje určité informace, 

například kde se nachází, seznam dostupného obsahu, rychlost připojení do sítě, 

případné šifrování, dešifrování a ověřování obsahu. Každý uzel se může libovolně do 
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sítě připojovat nebo odpojovat. P2P sítě využívají poskytovatelé obsahu, kteří nemají 

přístup, nebo si nemohou dovolit běžnou CDN. Sítě P2P, které sdílí obsah, jsou hlavně 

zaměřené na vyhledání určitého obsahu ve skupině uzlů, aby bylo možné poskytnout 

spolehlivý přenos obsahu v případě jeho velké žádanosti. Což se hlavně týká velmi 

populárního obsahu. Klasickým případem P2P je například síť BitTorrent, která slouží 

na sdílení souborů mezi uživateli této sítě. 

1.1.2 CONTENT DELIVERY NETWORK 

CDN se skládá ze systému doručující obsah, systému na přesměrování, distribučního 

systému a účetního systému. Účetní systém slouží pro sledování, provozu a vytížení  

CDN serverů. Servery v CDN se rozdělují na zdrojové servery (Origin server) a edge 

servery. Edge servery jsou převážně využívány jako vyrovnávací paměti pro obsah. Ze 

zdrojového serveru se dál distribuuje obsah na edge servery a to podle žádanosti, nebo 

popularity. Systém doručující obsah se skládá ze zdrojového serveru a skupiny edge 

serverů, které dále distribuují kopie obsahu koncovým uživatelům. Systém na 

přesměrování je zodpovědný za přesměrování koncového uživatele na příslušný edge 

server a spolupracuje s distribučním systémem, aby obsah ve vyrovnávacích pamětech 

byl vždy aktuální. Distribuční systém zajištuje přesouvání obsahu mezi zdrojovým 

serverem a edge servery. Zároveň zajišťuje konzistenci obsahu ve vyrovnávacích 

pamětech. Účetní systém sleduje a zaznamenává provoz, dále i zaznamenává vytížení 

edge serverů. Informace o provozu jsou dále zpracovávány a následně účtovány 

klientům CDN. Hlavním důvodem proč se CDN využívá a buduje je, aby daná služba 

měla co největší dostupnost.  
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Obrázek 1: Znázornění částí CDN [1] 

 

1.1.3 INTERNÍ CDN 

Interní CDN je hlavně určena pro distribuci vlastního obsahu na vlastní infrastruktuře 

CDN, kdy majitel CDN je i zároveň vlastníkem obsahu, který se distribuuje. Majitel 

CDN jí dále může pronajímat dalším subjektům jako externí CDN. Majitel sice neplatí 

za přenesená data v rámci CDN ale vybudování CDN je poměrně nákladný projekt.  

1.1.4 EXTERNÍ CDN 

Majitel obsahu nemá dostatečné prostředky pro vybudování vlastní CDN a proto 

využije služeb externí CDN. Platí se za přenesená data v rámci CDN, většinou čím více 

přenesených dat tím nižší cena za jeden přenesený gigabyte. Příkladem externí CDN je 

například Amazon CloudFront nebo CDN77.  
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1.2 PROTOKOLY A TECHNOLOGIE 

Mediální obsah se dá šířit pomocí velké škály protokolů. Důležité je vědět, jak chceme 

distribuovat mediální obsah, protože i když se může zdát, že některé protokoly se dají 

využít pro více účelů, nemusí to nutně znamenat, že jsou naprosto vhodné pro dané 

řešení. Při distribuci videa rozdělujeme požadavky do dvou skupin. První skupinu tvoří 

Video on demand (dále jen „VOD“), česky videa na vyžádání. Jde o videa, která jsou 

nahraná na server a jsou vydávána pouze na požadavek uživatele. Na tomto principu 

například fungují známé servery jako youtube.com nebo český Stream.cz. Uživatel si 

najde požadované video na webu a po kliknutí se mu spustí v prohlížeči. Začne od 

začátku a jde s ním libovolně posouvat apod. Druhou skupinu tvoří, Live Stream, ten je 

vysílán v rámci webu a uživatelé se k němu libovolně připojují a odpojují.  Může se 

zdát, že v podstatě jde s VOD o totéž, ale to jen do chvíle, než se připojíme k live 

streamu. Požadované video nezačne od začátku, ale uživatel se připojí do konkrétního 

počátečního času. Příkladem live streamu jsou vysílání televizí přes web, kdy při 

spuštění live streamu například z olympiády uživatel nezačne sledovat zápas od 

začátku, ale od místa, kde reálně zápas je [3]. 

1.2.1 ABR - ADAPTIVE BIT RATE 

ABR představuje jeden ze způsobů distribuce videí na webu. Spočívá v tom, že videa 

jsou rozdělena na malé časové úseky a při snížení kvality připojení se začne posílat 

kvalita odpovídající momentálnímu připojení, aniž by to uživatel zaznamenal. Při 

zahájení přenosu je nejprve poslán soubor obsahující seznam adres jednotlivých 

časových úseků v různých kvalitách. Přehrávač následně sleduje připojení a při zvýšení 

propustnosti linky změní přehrávanou kvalitu. To samé může uživatel udělat sám tím, 

že si v přehrávači vybere kvalitu a klikne do časové osy. Přehrávače umí měnit kvalitu 

pouze na úrovni jednoho časového úseku, tudíž je nutné, aby přehrávač vybral nejbližší 

časový úsek podle uživatelem požadovaného času a kvality a začal odesílat časové 

úseky z vybraného seznamu, jev lze pozorovat YouTube. Velikost časových úseku se 

pohybuje od dvou vteřin do deseti vteřin. Na uživatelském počítači se ukládá jen malá 

část časových úseků, většinou bývají následně mazány a nahrazovány jinými, i když se 

to uživateli nemusí tak jevit. Tato technologie se dá využít jak pro VOD tak pro Live 

stream. Nejvýznamnějšími zástupci v této technologii jsou Apple, Adobe a Microsoft. 

Každá ze společností má svůj přehrávač, i když Microsoft přestal nedávno vyvíjet svůj 
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přehrávač Silverlight, který podporoval jejich technologii Smooth streaming. Apple má 

přehrávač Quicktime a technologii nazvanou Adaptive Streaming. Nakonec Adobe má 

přehrávač Flash a technologii Dynamic streaming. Každá z těchto technologií pracuje 

na stejném základě, rozdílem jsou podporované formáty, které jsou schopny jejich 

přehrávače přehrát. Což představuje pro implementaci těchto technologií nemalý 

problém, naštěstí existuje společný formát MP4, který podporují všechny tyto 

technologie. 

1.2.2 PROGRESSIVE DOWNLOAD 

Progressive download není v podstatě streamovací protokol, protože se nejedná o 

stream, ale jak už název napovídá o pouhé stažení mediálního souboru na zařízení 

uživatele. Soubor se tedy stahuje a jeho přehrávání začne ve chvíli, když je dostatečně 

velká část souboru stažena. Pokud uživatel nemá dostatečně rychlé připojení na 

zvolenou kvalitu, bude se mu často stávat, že se video bude zastavovat a uživatel bude 

muset počkat na to až se stáhne další dostatečně velká část. Jeho výhodou je velmi 

snadná implementace a většina běžných uživatelů nepozná rozdíl. Mediální soubor je 

doručen uživateli pomocí HTTP, není tedy třeba žádný streamovací server, ale je méně 

efektivní, než stream. Tento způsob nelze využít pro live stream, jelikož by bylo třeba 

stáhnout celé předchozí vysílání a to bylo značně náročné, jak na uložiště, tak na 

připojení uživatele. Při tomto řešení se automaticky neupraví kvalita mediálního obsahu 

v závislosti na připojení. Postrádá zabezpečení, jelikož soubor je uložen na počítači 

uživatele.  

1.2.3 RTP - REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL 

RTP protokol byl navržen pro přenos videa a zvuku pomocí UDP/IP. RTP protokol se 

ujišťuje, zda pakety dorazily včas a ve správném pořadí. Za tímto účelem, RTP vkládá 

časové razítka a pořadové číslo do IP paketů, které obsahují informace o médiích, které 

mohou být použity u přijímače k synchronizování přehrávání a správu vyrovnávací 

paměti, aby se minimalizovalo zpoždění.  

1.2.4  RTCP - REAL-TIME TRANSPORT CONTROL PROTOCOL 

Vychází z RTP, sbírá statistiky o připojení, jako jsou počet odeslaných paketů, počet 

odeslaných bytů, počet ztracených paketů, zpoždění a jak dlouho trvá, než je odeslaný 

paket potvrzen jako doručený. Aplikace mohou tyto informace využít k monitorování 

kvality přenosu a podle těchto údajů dělat změny. Jako například, přechod z jednoho 
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kodeku videa na druhý, nebo přidáním vyrovnávacího bufferu, pro případ že pakety 

dojdou ve špatném pořadí. 

1.2.5 RTSP - REAL-TIME TRANSPORT STREAMING PROTOCOL 

Je protokol klient-server, který umožňuje vzdálené ovládání pomocí IP. Protokol RTSP 

funguje na aplikační vrstvě a  umožnuje kontrolovat doručení multimediálního obsahu.  

Sám ale data nedoručuje, většina serverů využívající RTSP využívá kombinaci RTP a 

RTPC pro doručení mediálního obsahu. 

1.2.6 RTMP 

Byl vytvořen společností Macromedia pro streamování audia, videa a jiných souborů 

pomocí internetu mezi přehrávačem Flash a serverem. Poté, co firma Adobe koupila 

společnost Macromedia, zveřejnila neúplnou specifikaci tohoto protokolu veřejnosti.  

Při využití TCP zajišťuje časové razítko a doručení všech paketů. Pro UDP však existuji 

metody, jak spolehlivě doručit obsah – nextwindow, slidewindow apod 

Na obrázku 2 je vidět jak probíhá v RTMP komunikace mezi serverem a klientem při 

vyžádání přehrávání videa. 

 

Obrázek 2: Inicializacea přehrávání videa [2] 

Klientská aplikace na uživatelském počítači si vyžádá vytvoření streamu po 

streamovacím serveru, který odpoví, pokud je možno stream navázat. Pokud ano končí 

první část ustanovení streamu. Poté následuje druhá část, kdy klient pošle příkaz Play a 
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server mu pošle informaci, jak velké jsou časové úseky, které bude posílat, poté je 

zahájen přenos audia a videa. 

RTMP umožňuje ovšem další možnost a tou je Play2, která umožnuje přechod mezi 

kvalitami videa a audia, bez nutnosti začít znova video přehrávat a pokračuje v místě, 

kde bylo rozhodnuto o změně kvality.  

 

Obrázek 3: Inicializace, přehrávání a změna [2] 

Všechny náležitosti komunikace klienta se serverem jsou stejné jako v předchozím 

případě s rozdílem, kdy klientův přehrávač přijme zprávu play2 která umožní změnu 

kvality audia a videa.  

Protokol RTMP má několik možností a rozšíření: 

1. RTMPS – kde S znamená secure a komunikace probíhá pomocí TLS/SSL 

připojení.  

2. RTMPE – kde E znamená encrypted, využívající základní kryptografické 

postupy 

3. RTMPT – kde T znamená přes HTTP, funguje tedy na portech jako běžný web, 

80 a 443 aby se snadněji dostala tato komunikace přes firewally, může zároveň 

nést pakety RTMP, RTMPS a RTMPE. 
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1.3 FORMÁTY 

Tato kapitola práce pojednává o nejvíce vyskytovaných formátech videa a audia na 

webu a mobilních zařízeních. Při doručování multimediálního obsahu uživateli je třeba 

dbát na to, aby uživatelovo zařízení podporovalo daný formát, aneb umělo zpracovat 

formát, ve kterém je uživateli multimediální obsah doručen.  Výběr správného formátu 

videa závisí hlavně na tom, na jaké zařízení se cílí, jelikož většinou se videa ukládají 

v několika kvalitách a jednom formátu. Například pokud by se ukládalo video na server 

ve třech kvalitách a jednom formátu, jsou to pouze tři soubory, pokud by se přidal další 

formát, byli by to další tři videa, které by bylo třeba spravovat atd.  Při velkém množství 

videí a formátů rostou velmi rychle požadavky na úložiště. Navíc, ne každý streamovací 

server umí pracovat se všemi potřebnými formáty. Stejně jako u kvality videa je 

důležitá kvalita zvuku, kdy opět každý video formát má dané formáty zvukové stopy. 

Většinou se jedná o ztrátovou kompresi audio stopy, nebo při vyšších datových tocích o 

bezztrátovou kompresi audio stopy. 

1.3.1 MPEG-4 (MP4) 

MPEG-4 je standardem ISO/IEC, který byl vyvinut společností MPEG (Moving Picture 

Experts Group), která rovněž vyvinula standardy MPEG-1 a MPEG-2, za které byla 

oceněna cenou Emmy [4]. Tyto standardy umožnily existenci interaktivních video CD-

ROM, DVD a Digitální televize. MPEG-4 by dokončen v listopadu roku 1998 a stal se 

mezinárodním standardem během prvních měsíců v roce 1999. Práce na plně zpětně 

kompatibilní rozšíření pod hlavičkou MPEG-4 byly zastaveny ke konci roku 1999, aby 

bylo možné získat formální status mezinárodního standardu na počátku roku 2000. 

Několik rozšíření bylo do té doby přidáno a práce na MPEG-4 stále pokračují.  

Varianty MPEG-4 se osvědčily hlavně v těchto třech odvětvích: 

 Digitální televize 

 Interaktivní grafické aplikace (Syntetický obsah) 

 Interaktivní multimédia (Web, distribuce a přístup k obsahu) 

Scéna formátu MPEG-4 se skládá, z několika mediální objektů, které jsou řazeny 

hierarchicky. MPEG-4 tedy představuje jakýsi kontejner, který obsahuje dané stopy 

(audio+video). Příkladem mediálního objektu je statický obrázek (nejčastěji jako 

statické pozadí), video objekt, pod kterým si lze představit hlasatele v televizi bez 
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pozadí za hlasatelem, nebo audio objekt což by představovalo hlas hlasatele, či hudbu 

v pozadí. MPEG-4 je schopen pracovat s takovými mediálními objekty, které mohou 

být jak dvou či třídimenzionální.  

Formát MPEG-4 podporuje bitrate videa od 5kbit/s až k více jak 1Gbit/s. V rozlišení od 

176x144 obrazových bodů až k 4000x4000 obrazových bodů. Kompresní nástroje pro 

MPEG-4 mají vylepšenou kompresní efektivitu oproti předchozím standardům MPEG-1 

a MPEG-2, díky náročnějším algoritmům. Podporují rovněž vysokou efektivitu 

komprese pro všechny datové toky tzv. bitraty. Což zahrnuje možnost komprese textur 

v rozmezí „přijatelné“ až k „téměř bezztrátové“. 

MPEG-4 využívá pro zvukovou stoupu technologii Advanced Audio Coding (dále jen 

AAC), což je multikanálový kodek s vynikající kompresí hudebních zdrojů přičemž, 

pokud je kódován do 128kb/s bitratu dosahuje relativní kvality stereo CD. Starší verze 

MPEG-2 AAC umožnovala pěti kanálový zvuk v celkovém bitrate 320kb/s, což již 

nebylo zpětně kompatibilní se zvukovou technologií MPEG-1. MPEG-4 AAC obsahuje  

MPEG-2 AAC a navíc obsahuje nástroj Perceptual Noise Substitution (PNS). Nástroj 

PNS vyhledává ve vstupním signálu pásma, ve kterých se podle spektrální analýzy dá 

předpokládat šum. Tato místa v pásmech jsou označeny příznakem PNS a při 

dekódování jsou interpretovány jako stejně hlasitý bílý šum, generovaný pomocí 

pseudonáhodného generátoru. 

1.3.2 FLASH VIDEO (FLV) 

Formát FLV (Flash Video) byl vyvinut společností Macromedia, jeho podpora začala 

šestou verzí Flash palyeru v roce 2002, kde byl pouze jediný možný formát videa pro 

SWF, dřívější formát pro vektorovou grafiku, text, video a další pro Flash Player [5]. O 

rok později byl ve verzi sedm již podporován přímo. Firma Adobe následně v roce 2005 

koupila firmu Macromedia a pokračovala ve vývoji přehrávače Flash player a formátu 

FLV. Ve dřívějších verzích se využívaly kodeky VP6 od společnosti TrueMotion pro 

video a MP3 pro audio. V poslední verze podporují kodek H.264 pro video  a ACC pro 

audio. V roce 2007 firma Adobe vytvořila nový formát F4V na základě formátu MPEG-

4 part 12, z důvodu omezenosti dřívější verze formátu FLV. Zvláštností Flash Playeru 

je, že se nebere ohled na koncovku souboru, ale podívá se dovnitř do souboru a zjistí, o 

jaký formát se ve skutečnosti jedná. Další zajímavostí je, že šéf firmy Apple Steve Jobs 
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prohlásil, že jejich zařízení jakou jsou iphone, ipad a ipod touch nebudou podporovat 

Flash, jako důvody uvedl přílišnou uzavřenost, nestabilitu, zabezpečení a výkon Flash 

Playeru. 

Tabulka 1: Přehled verzí Flash playeru 

Verze Flash 

Playeru 

Vydán Formát 

souboru 

Komprese videa Komprese audia 

6 2002 SWF Sorenson Spark, Screen video MP3, ADPCM, 

Nellymoser 

7 2003 SWF, FLV Sorenson Spark, Screen video MP3, ADPCM, 

Nellymoser 

8 2005 SWF, FLV On2 VP6, Sorenson Spark, 

Screen 

video, Screen video 2 

MP3, ADPCM, 

Nellymoser 

9 2007 SWF, FLV On2 VP6, Sorenson Spark, 

Screen 

video, Screen video 2, H.264 

MP3, ADPCM, 

Nellymoser, AAC 

SWF, F4V H.264 AAC, MP3 

10 2008 SWF, FLV On2 VP6, Sorenson Spark, 

Screen 

video, Screen video 2, H.264 

MP3, ADPCM, 

Nellymoser, Speex, 

AAC 

SWF, F4V H.264 AAC, MP3 
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1.3.3 WEBM 

WebM představuje open-source video formát určený pro využití na webu [6]. Většina 

formátů, které se používají, většinou zahrnují placení poplatků za jejich využití 

v software apod. Podporuje HD video, live stream, video telefonování aj. Pro video je 

využíván svobodný kodek VP8/VP9 a pro audio svobodný formát Vorbis.  Je vyvíjen 

od roku 2010 a podporují ho všechny prohlížeče s HTML5, dále ho podporují 

společnosti jako je Mozilla, Opera, Skype a Google. Společnost Google vyvíjí kodek 

VP8/VP9.  Tento formát je využíván například na stránkách jako je Wikipedia.org a 

YouTube.com v HTML5 přehrávačích. Kodek VP8 je implementován v programu 

Skype od verze 5.0. 

 

1.3.4 WINDOWS MEDIA VIDEO (WMV) 

WMV představuje video formát, který je vyvíjen společností Microsoft [7] a je součástí 

multimediálního formátu nebo kontejneru Advance Systems Format (ASF) [8]. WMV 

je tedy soubor ASF, který obsahuje video komprimované kodeky WMV a audio 

komprimované kodeky WMA. ASF soubory tedy mohou obsahovat více zvukových 

stop, obrazových stop, textové řetězce, skriptovací příkazy a další libovolné datové 

typy. ASF podporuje live stream i VOD. Pro kódování videa se využívají různé profily 

kodeku Windows Media Video 9. Profily se liší určením, Main profil je určený pro 

běžná videa, kdežto Advance profile je určen pro kódování videa ve vysokém rozlišení 

nebo pro videa, které jsou v souladu se standardem SMTPE  VC-1 Advance profile.
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1.4 SOFTWAROVÉ SERVERY 

V tomto případě se nejedná o fyzické servery, ale o serverový software, který na nich 

běží a nezáleží, zda je fyzický server pouze jeden nebo je to celá farma serverů. 

Specifikace hardwaru serverů se liší podle vybraného serverového software, který na 

nich poběží. Software se vybírá podle určitých specifik, které se mění podle služby, 

která má na nich běžet. V případě velkého počtu přístupů za vteřinu se bude hledat 

řešení, které poskytne co největší stabilitu a rychlost. V takových případech se jedná 

hlavně o takzvané „lehké“ servery. Samy o sobě nezabírají příliš paměti, jejich obsluha 

je jednoduchá a většinou nemají téměř žádné grafické rozhraní pro konfiguraci apod. 

V jejich malých požadavcích tkví jejich síla, oproti na pohled hezčím serverovým 

software, který lze spravovat pomocí webového rozhraní na rozdíl od příkazové řádky. 

Většina „lehkých“ serverů se dá většinou rozšířit o různé přídavné moduly, které jsou 

zrovna potřeba a tak na serveru neběží nic, co by nemuselo. Problém uživatelsky 

přívětivějších a na pohled hezčích řešení většinou tkví v tom, že jejich nároky na 

hardware jsou značně vyšší než u jejich konkurentů pouze v příkazové řádce. Výhodou 

uživatelsky přívětivějších software je ovšem v tom, že i pracovník neznalý příkazové 

řádky s nimi může bez větších problémů pracovat a případně i něco změnit. Navíc 

bývají v grafickém prostředí i historické přehledy a grafy pro snadné kontrolování 

serveru. Dalším kritériem, které je třeba zvážit je cena. Takzvané „lehké“ servery jako 

jsou NGINX a Lighttpd jsou open source, takže jsou zdarma. Například server Wowza 

je placený, ale ten už se nedá považovat za „lehký“.  Pokud je zvoleno open source 

řešení tak problémy mohou být s dokumentací a podporou, na rozdíl od placeného 

řešení. V případě placeného řešení je uživatel svázán s  tím, co si zaplatil a většinou 

nemůže do souborů serveru nikterak zasahovat a modifikovat je tak, jak se mnohdy děje 

u open source řešení. 
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1.4.1 LIGHTTPD 

Lighttpd je webový server, který jen open source a je šířen pod licencí BSD [9]. Byl 

vyvinut jako důkaz toho, že se dá překonat c10k problém, což je problém přílišného 

množství připojení k jednomu serveru. Jak název napovídá, jedná se o 10 000 

souběžných požadavků, či připojení na server v jeden čas. Lighttpd má nízké požadavky 

na paměť a procesor. Funguje nativně jak na systémech se základem Unixu či Linuxu, 

tak i na Microsoft Windows. Bývá využíván jako edge server (cashe). 

Lighttpd využívají webové stránky, které potřebují zvládat vysoký provoz a hodně 

požadavků na jejich služby. Příkladem takovýchto stránek jsou YouTube, Wikimedia 

pod kterou spadá Wikipedia, Wikimedia a mnohé další služby, dále například 

kontroverzní stránky nabízející torrenty jako jsou eztv.it nebo nejznámější 

thepiratebay.se. Lighttpd také využívá jeden z největších open source mirrorů v české 

republice mirror.dkm.cz, na kterém jsou uloženy soubory různých linuxových distribucí 

od Ubuntu, přes Mageiu, FreeBSD až například po webový server Apache a 

OpenOffice. 

1.4.2 NGINX 

NGINX čteno engine-x je open souce webový server licencovaný pod BSD [10]. Nginx 

je výhradně pro systémy na bázi Linuxu a Unixu, verze pro Microsoft Windows sice 

existuje, ale není tak výkonná a tato verze je spíš považována za betaverzi a její 

nasazení je velmi omezené. Podobně jako Lighttpd se jedná o server řešící problém 

C10k. Firma Nginx, Inc. uvádí konfiguraci serveru, který by s Nginx, měl zvládnout 3-

6Gbps přenosu dat a 20 000 – 50 000 požadavků na službu za vteřinu. Doporučená 

konfigurace je pro edge server je následující: 

 4 x procesory série Xeon E5 s 2-8 jádry na procesor 

 16-32GB RAM 

 6 x 250GB SSD disky 

 10G Síťová karta od firmy Intel 

Ačkoliv je server open source, tak společnost Nginx Inc.  nabízí i korporátní řešení 

s technickou podporou. Existují tři varianty Nginx, první je nazvána pouze Nginx a je to 

řešení zdarma pro každého ovšem bez některých pokročilých funkcí. Dále jsou 

k dispozici varianty Nginx plus standart a Nginx plus premium. Varianty plus se liší od 

základní v pokročilém load balancingu, pokročilém cachování, pokročílé kontrole 
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funkčnosti služeb na serveru, podpoře http live streamingu (HLS), http Dynamic 

stremingu (HDS), vzdálené správě a monitoringu a v technické podpoře. U varianty 

Plus standart je technická podpora dostupná 9x5, takže každý pracovní den 9 hodin. Při 

variantě Plus Premium je to už  24x7 s možností rychlého opravení nahlášené chyby. 

Mezi nejznámější webové služby využívající Nginx patří Soundcloud, Facebook, 

Dropbox, Wordpress a další. 

1.4.3 WOWZA 

Wowza Streaming Engine (dále jen wowza), byl dříve nazýván Wowza Media Server a 

na rozdíl od předchozích serverů není open source [11]. Jedná se o placené řešení a je 

úzce specializovaný na streamování videa. Podpora formátů, které umožňuje streamovat 

je opravdu široká. Na rozdíl od NGINX je Wowza schopna fungovat na téměř 

jakémkoliv operačním systému od jakéhokoliv Linuxu, přes většinu novějších Windows 

až k Mac® OS X a Unixu. Specifikem dále je, že dokáže pracovat s jedním formátem 

na disku a vydávat ho uživateli na jakékoliv zařízení s tím, že soubor překóduje pro 

dané zařízení což má negativní vliv na zatížení serveru. Wowza je vyvinut na platformě 

Java, která musí být pro běh serveru nainstalována na serveru.  

Podporované formáty FLV(FLash video .flv) 

 MP4 (.mp4, .f4v, .mov, .m4v, .mp4a, .3gp, & .3g2) 

 .ismv, .isma 

 MP3 (.mp3) 

 

Rozdíl tvoří také grafické webové rozhraní pro přehled serveru a vyšší nároky na 

hardware, ačkoliv všechny konfigurace mohou probíhat pomocí XML souborů přímo na 

serveru už bez grafického rozhraní, tak v roce 2014 byl představen nástroj Wowza 

Engine Manager [12], který umožnuje správu i odkudkoliv přes webové grafické 

rozhraní. Podporuje Microsoft Windows, Linux a Mac OS X. 
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Obrázek 4: Wowza streaming engine manager 
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1.5 ZABEZPEČENÍ 

Na zabezpečení multimediálního obsahu se dá pohlížet z více úhlů. Jeden by mohl 

představovat zabránění přístupu k obsahu pomocí technologií jako je GeoIP nebo 

nutností registrace na webu, popřípadě i placení měsíčních poplatků na webu 

s multimediálním obsahem.  

Další úhel pohledu představuje zabezpečení proti neoprávněnému stažení obsahu do 

počítače. V určitých případech je video stahováno přímo na počítač uživatele do 

dočasné složky a následně smazáno. V případě, že uživatel má trochu znalosti, nebo 

dokáže vyhledávat na internetu, je schopen přijít na to, že video se stahuje do dočasné 

složky a odtamtud ho překopírovat na jinou část disku předtím než je soubor 

automaticky smazán. 

Dalším úhlem pohledu je využití kryptografie. Soubor videa je šifrován a k jeho 

přehrání je potřeba speciální přehrávač, který obsahuje klíč pro rozšifrování videa. 

Pokud by se v tomto případě podařilo uživateli stáhnout soubor a pokusil se ho přehrát 

v běžném přehrávači jako je VLC Player, Microsoft Media Player, nebo MPlayer. 

Soubor se neotevře a přehrávač nahlásí chybu. 

Posledním způsobem jak na zabezpečení pohlížet, jsou proprietární řešení. Technologie 

jako Microsoft Playready DRM, Apple FairPlay DRM, Adobe Access 4 DRM jsou 

většinou spojovány s určitým zařízením nebo přehrávači, které mají podporu těchto 

technologií a jsou schopny s takto zabezpečenými soubory pracovat. 

1.5.1 REGISTRACE A POPLATKY 

Naprosto základní způsob jak zabránit uživateli v přístupu k multimediálnímu obsahu, 

představuje nutnost registrace. Většinou zabezpečení na webu tímto nekončí, 

multimediální obsah je chráněn i jinak, ale už taková maličkost jako registrace dokáže 

uživatele odradit od snahy získat video z těchto stránek. Mnohdy ovšem má negativní 

dopad, protože uživatel bude otráven nutností se registrovat jen, aby mohl sledovat 

obsah, který může sledovat jinde bez registrace a odejde na jinou stránku.  

Příkladem českých stránek s multimediálním obsahem s nutnou registrací a poplatky je 

VOYO.cz [13]. Uživatel se musí registrovat, načež dostane určité množství 

multimediálního obsahu na sedm dní zdarma. Po sedmi dnech je požádán o zaplacení 
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měsíčního poplatku, pokud nezaplatí, je mu přístup k obsahu odebrán a i když je 

registrován. 

Obdobnou stránkou v zahraničí je NETFLIX, který ovšem nabízí možnost nejen 

sledovat videa na webu ale i na velkém množství zařízení od smartphonů přes tablety a 

konzole. 

1.5.2 GEOIP 

GEOIP představuje filtrování přístupu ke stránkám na základě IP adresy. Každá země se 

dá rozlišit podle IP adresy a podle toho je rozhodnuto, zda uživatel má přístup k obsahu 

nebo ne. Příkladem může být služba NETFLIX, která u nás není k dispozici. Pokud 

uživatel přistupuje k stránkám služby NETFLIX z české IP ukáže se mu pouze stránka 

s informacemi o tom, že služba NETFLIX není dostupná v této zemi. Pokud by ovšem 

uživatel přistoupil na stránku NETFLIX s IP odpovídající například Spojeným státům 

americkým, měl by možnost vytvořit si účet a užívat multimediální obsah, který služba 

NETFLIX nabízí.  

GEOIP se využívá taky pro nastavení jazykové mutace na stránkách.  Většina stránek, 

které chtějí, aby jejich obsah byl v konkrétních zemích, co nejsrozumitelněji přístupný, 

toto využívají, příkladem je služba YouTube která, pokud detekuje českou IP adresu, 

nastaví automaticky jazyk stránek na češtinu a nabídne v přehledu nejsledovanější videa 

od českých uživatelů.  

Pro správné rozhodnutí, ze které země pochází daná IP adresa, se využívají databáze IP 

adres. Příkladem je databáze GeoIP2 od společnosti Maxmind, která nabízí základní 

balík IP adres rozlišující města a země zdarma v IPv6 formě. Mezi další možnosti se 

řadí rozlišování organizací, internetového poskytovatele atd. jsou již zpoplatněny. 

1.5.3 KRYPTOGRAFIE 

Řešení jako Microsoft PlayReady, Adobe Access 4 [14] a Apple FairPlay nabízejí 

všechny kryptografické zabezpečení multimediálního obsahu. Většinou se jedná o 

algoritmus AES-128bit v různých modifikacích a s mnohdy i s podporou dalších 

technologií. Kde 128bit představuje délku klíče, kterým je obsah šifrován. Microsoft 

PlayReady využívá k šifrování 128bitový AES CRT, CRT představuje šifrovací mód. 
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Pro kontrolu klíčů je využívám Checksum, česky kontrolní součet, který zajišťuje to, že 

pokud by byl klíč nebo soubor pozměněn, jeho kontrolní součet nebude odpovídat.  

Kontrolní součet představuje náhodnou a unikátní posloupnost znaků, takzvaný hash 

(čteno „heš“), která reprezentuje určitý soubor. Pokud by byl soubor pozměněn, byť jen 

z malé části. Stačí pozměnit jeden bit a už bude jeho kontrolní součet jiný, než byl u 

nepozměněného souboru. Jedním z nejznámějších algoritmů je MD5, je využíván 

například u vydavatelů linuxových distribucí, pro kontrolu stáhnutého obrazu disku. 

Například obraz disku Linux Mint 16 o velikosti 1,2 GB má hash 

74626c7145c5bd9505923f790e785062, pokud by ovšem byl uživatel přesměrován a 

stáhl by jiný obraz a spočítal si MD5 souboru, který stáhl tak by hash byl naprosto jiný 

a hned by věděl, že buď nastala chyba při stažení soboru, nebo je to jiný soubor. 

Flash Access 2 využívá k šifrování 128bitový AES CBC, CBC je šifrovací mód. Toto 

šifrování je využíváno pro soubory s příponou  .FLV a .F4V.  

Apple FairPlay využívá AES pro šifrování v kombinaci s MD5 hashi. 

1.5.4 PROPRIETÁRNÍ ŘEŠENÍ 

Proprietární řešení ve většině případů využívají nebo podporují většinu výše zmíněných 

technologií a tím přináší komplexnější řešení. Technologie jako Microsoft Playready 

DRM či Adobe Access 4 jsou využívány službami DRM.  

Služba DRM běží na serveru a komplexně zajišťuje správu zabezpečení. Mezi tyto 

služby patří například řešení BUYDRM [15], EZDRM [16] nebo verimatrix [17]. 

Příkladem využití těchto služeb je server WOWZA streaming engine. Na obrázku 5 lze 

vidět, že nešifrované video soubory ať už z Live streamu nebo VOD jsou šifrovány 

přímo na serveru, pomocí služeb jako je EZDRM apod. a následně doručovány na různá 

zařízení pomocí standartních technologií, kterými jsou Apple HLS, Microsoft Smooth 

Streaming aj. Wowza toto řešení nazývá Wowza DRM [18].  
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Obrázek 5: Wowza DRM 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 PŘEHRÁVAČE 

Přehrávače představují software, pomocí kterého uživatelé konzumují multimediální 

obsah na webu a nejen tam. Nejznámějšími přehrávači mimo web jsou bezesporu open 

source VLC player a komerční Windows media player. Na webu převládá Flash player 

a přehrávače založené na Adobe Flash, které v dnešní době nejen fungují flashově na 

pouze počítači, ale rovněž mají alternativu v HTML5 pro mobilní zařízení. Stejně jako 

webové stránky tak i přehrávače se čím dál tím více přizpůsobují mobilnímu přístupu, 

ať už z tabletů či mobilních telefonů. Většina webových stránek má již i verzi pro 

mobilní prohlížeče. Uživatelé tedy očekávají, že na svém telefonu budou moci nejen 

číst stránky, ale i si přehrát případné video. Pokud by video bylo přítomno pouze 

v případě webové stránky na počítači, popřípadě by na mobilním zařízení nešlo přehrát, 

uživatel by na mobilním zařízení přešel na jinou stránku a tím se vydavatel videa může 

připravit o zpeněžení obsahu, například pomocí reklamy. Obdobná situace nastává 

v případě webové stránky na počítači, na které je využit přehrávač, který uživatel nemá 

nainstalovaný. V dnešní době velká část webových stránek využívá Flash ať už na 

reklamy nebo na videa či jiný obsah. Flash plugin je téměř na každém počítači 

s Microsoft Windows, Apple OS X nebo Linuxem. Microsoft Silverlight není tak 

běžným přehrávačem a nepodporuje všechny systémy jako Adobe Flash, ale je 

využíván například ve službě NETFLIX nebo českém IVIO. Přehrávače HMTL5 nejsou 

jen záležitostí mobilních zařízení, ale i webových stránek zobrazovaných na počítači, 

kde je problémem podpora prohlížečů a různých video formátů, které tyto prohlížeče 

podporují. HTML5 získává podporu prohlížečů a například server YouTube umožňuje 

vyzkoušet si alternativní přehrávač HTML5 místo standartního přehrávače Flash. 

2.1.1 FLASH PLAYER 

V počátcích byl Flash pouze animační technologií FutureSplash Animation od malé 

společnosti FutureWave Software, která po svých úspěších byla odkoupena společností 

Macromedia a z FutureSplash se stal Macromedia FLash 1.0 [19]. Mezi tyto úspěchy 

patří využití technologie FutureSplash v Microsoft MSN v roce 1996. Dále využívání 

animací a uživatelského prostředí vytvořených pomocí FutureSplash pro Disney Daily 

Blast. Od té doby je neustále vyvíjen a inovován, ačkoliv verze důležité pro přehrávání 
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videa na webu přišly až v roce 2002 ve verzi 6, do té doby podporoval Flash player 

pouze zvuk a animace. Další významné verze byly verze 9 Update 1 v listopadu 2006, 

která přinesla podporu zobrazení přehrávače na celou obrazovku. Verze 9 Update 3 

z prosince 2007 přišla s podporou videa H.264 a audia AAC. Následně verze 10.1 

v červnu 2010 byla doplněna hardwarovou akceleraci videa H.264 a podporu HTTP 

streaming. 

Flash player podporuje všechny tři největší operační systémy na trhu, Microsoft 

Windows, OS X a Linux. Microsoft Windows jsou podporovány od verze Windows  XP 

po aktuální Windows 8. Starší verze XP, Vista a Windows Server 2008 pouze ve verzi 

32bit. Verze Windows 7 a 8 jsou podporovány ve verzích 32bit i 64bit. Windows Server 

2012 pouze ve verzi 64bit. 

OS X je podporován ve 4 verzích 1.06 až po 1.09.  

Pro Linux byla oficiálně vydána naposledy verze 11.2, dále již budou vycházet pouze 

aktualizace zabezpečení, ale nová funkcionalita, kterou dostanou nové verze, již nebude 

pro Linux dostupný.  Podporovány jsou verze Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 5.6 

nebo pozdější (32 bit and 64 bit), openSUSE® 11.3 nebo pozdější (32 bit and 64 bit), 

nebo Ubuntu 10.04 a pozdější (32 bit and 64 bit). V Linuxu je spíše podporován 

otevřený gnash nebo nový lightspark. 

Všechny operační systémy sdílí požadavky na prohlížeče s výjimkou Windows, kde je 

navíc Internet explorer od verze 8, který není dostupný pro další operační systémy jako 

další prohlížeče. Požadavky na prohlížeče jsou tedy Mozilla Firefox od verze 17, 

Google Chrome, Safari od verze 5 nebo Opera od verze 11. 

Mobilní zařízení s androidem měla oficiální podporu Flashe pouze do verze 2.3.x. od 

verze 4.0.x. Adobe necertifikuje zařízení pro Flash a oficiální aplikace Flash playeru 

byla stažena z Google Play v roce 2012. Zařízení s iOS nikdy podporu Flashe neměla 

ani ze strany výrobce ani ze strany společnosti Adobe. Rovněž Windows Phone nemá 

podporu Flashe. 

Většina webů, které nabízí multimediální obsah, využívá svůj vlastní vyvinutý Flash 

Player. Příkladem vlastního přehrávače je přehrávač na stránkách YouTube, Vimeo, 
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Dailymotion nebo Stream.cz. Poté existují weby, které využívají řešení jako je JW 

Player nebo flowplayer. JW Player a flowplayer nabízí řešení jak pro Flash tak i pro 

HTML5. Kdy Flash je hlavně určen pro počítače a HTML5 řešení pro mobilní zařízení. 

JW Player využívá například největší mezinárodní databáze filmů IMDb nebo webová 

podoba deníku The Guardian.  

Pro snadnější vývoj a zpeněžení obsahu na webu existuje otevřený projekt OSMF [2O] 

(Open Source Media Framework) založený na platformě Adobe Flash vytvořený 

společností Adobe pro širokou odbornou vývojářskou veřejnost. Jde o snahu poskytnout 

nástroje pro tvorbu přehrávačů multimédií založených na Adobe Flash, které 

spolupracují s Adobe Flash ekosystémem. 

2.1.2 SILVERLIGHT 

Silverlight představuje reakci Microsoftu na Adobe Flash [21]. Klíčovou vlastností je 

zaměření na firemní řešení aplikací, které nemusí nutně představovat pouze přehrávač 

multimédií.  Představuje nástroj pro tvorbu bohatých internetových aplikací podobně 

jako Flash a rovněž i přehrávání multimédií. Využívá technologii Smooth Streaming 

vyvinutou firmou Microsoft pro streamování live streamu nebo VOD pomocí 

technologie Adaptive Streaming. V tabulce x. lze vidět všechny podporované operační 

systémy. V tabulce x. chybí Linux, pro který oficiální podpora neexistuje. 

Implementace pro Linux je nazvána Moonlight a byla vyvíjena společností Novell ve 

spolupráci se společností Microsoft. Vývoj této implementace byl pozastaven z důvodu 

odkoupení společnosti Novell společností AtachMate a budoucnost projektu je velmi 

nejasná. 

Silverlight je nainstalován na 60-70% zařízeních připojených k internetu, převážně na 

počítačích. Mobilní zařízení nemají nativní podporu spouštění aplikací napsaných 

v Silverlight ani v případě Windows Phone 8. V případě Windows Phone 7-8 je nutné, 

aby aplikace napsaná pro Silverlight byla překompilována do kompatibilní podoby pro 

tuto platformu. 

Mezi webové stránky využívající Silverlight patří například Netflix nebo české IVIO. 

Oba weby využívají Silverlight pro přehrávání videa ovšem uživatel s českou IP 

adresou nemá možnost využívat služby společnosti Netflix, jelikož zatím nejsou 
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dostupné v naší zemi. Příkladem může být internetové vysílání české televize, které 

bylo původně na platformě Silverlight, ale ten byl opuštěn a nyní funguje na Flashi. 

2.1.3 HTML5 

Je technologie vedena a schvalována World Wide Web konsorciem (dále jen W3C). Je 

kompromisem mezi tvůrci prohlížečů, vývojáři webu, akademickou komunitou a 

dalšími stranami, které se na vývoji HTML podílí a jsou členy W3C [23]. Na rozdíl od 

Adobe Flash a Microsoft Silverlight není HTML5 přídavný plug-in do prohlížečů, ale 

něco co s čím vývojáři prohlížečů musí počítat. HTML se neustále vyvíjí a je 

výsledkem kompetitivních sil inovace a standardizace. Tyto síly posouvají HTML stále 

vpřed a přidává se stále nová funkcionalita do HTML a do přidružených technologií 

jako jsou JavaScript a CSS. Standardizace se snaží zajistit, aby tvůrci webového obsahu 

mohli používat stejné funkce a API v různých prohlížečích. Inovace a standardizace 

musí být vyvážené tak, aby nebylo standardizováno něco, co ještě není zcela připravené 

pro použití.  

Prohlížeče jsou ze základu psány tak, aby odpouštěly chyby vývojářů webu a 

vykreslovaly stránky co nejlépe i přes chyby v HTML kódu. Říká se tomu zotavení 

chyby. Což vede k tomu, že milióny stránek jsou napsány špatně, ale nevadí to, protože 

prohlížeč tyto chyby skryje. V letech 1999-2006 se W3C snažilo o striktnější verzi 

HTML založenou na XML jako pokus o boj s takovými stránkami. Striktnější verze 

existovala v podobě XHTML 1.0 Strict. Její volnější podoba nese název XHTML 1.0 

transtional, která byla častěji využívaná. Standard XHTML 2.0, který navrhli, se snažil 

o prosazení korektního psaní webů vývojáři, s tím, že by museli do vývoje stránek 

investovat více času, aby byly korektní.  Tento standard se ovšem nesetkal s dobrou 

odezvou a výsledkem toho bylo, že ho žádný majoritní tvůrce prohlížeče 

neimplementoval. Nakonec byl tento standard opuštěn a W3C se zaměřilo více na 

HTML5. 

HTML5 je tvořen kolekcí nových API a funkcí pro vývojáře webových aplikací 

obdobného typu jako u Adobe Flash a Microsoft Silverlight.  
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2.1.4 FUNKCE A API:  

Tag <canvas> pro vykreslování vektorové grafiky přímo v prohlížeči 

Tag <video> pro standartní přehrávání videa pomocí HTML5 

Web workers, schopnost provádět skripty na pozadí a podpora více vláken 

CSS3, obsahující nové koncepty rozložení stránky, průhlednost, přechodové výplně a 

animace 

Rychlejší engine pro JavaScript (Záleží rovněž na prohlížeči) 

A další. 

HTML5 umožňuje tedy přímo na webové stránce umístit jednoduše video a uživatel si 

ho může přehrát. Podporované formáty jsou MP4 s H.264 video kodekem + ACC audio, 

WebM s VP8 video kodekem + Vorbis audio, nebo Ogg s Theora video kodekem + 

Vorbis audio.  Problém nastává, pokud formát, ve kterém je video uloženo, není 

podporován prohlížečem. V tom případě se buď video vůbec nespustí, anebo může 

nastat takzvaný Flash Fallback, což představuje rozeznání, že video nelze přehrát 

pomocí HTML5 a spustí se Flash player se stejným videm. 

Stejně jako u Flashe existuje velké množství přehrávačů  viz obrázek x., které lze 

využít pro přehrávání videa na webu. Klíčové vlastnostmi jsou možnost přehrávání 

titulků, schopnost přejít do módu na celou obrazovku, podpora Flash Fallback. 

Webové stránky jako YouTube, Vimeo a další mají i možnost využít HTML5 přehrávač 

společně s Flash playerem, pokud sám uživatel chce nebo je na mobilním zařízení, kde 

není podpora Adobe Flash. Popřípadě na jeho mobilní zařízení neexistuje odpovídající 

aplikace. Takovým případem může být například Windows Phone 8, pro které oficiálně 

neexistuje aplikace YouTube, vyvíjená Googlem, pouze alternativy nebo verze přímo 

od Microsoftu. V prohlížeči na Windows Phone 8.1 jdou však spouštět videa například 

z YouTube, Stream.cz právě díky HTML5. 
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Obrázek 6: Přehled přehrávačů HTML5 [23] 
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2.2 INTERNETOVÉ PROHLÍŢEČE 

Prohlížeče jsou primárně určené k zobrazování obsahu na webových stránkách 

v různých podobách, ať jde o text, obrázky, zvuk, video apod. V této části jsou 

zohledněny prohlížeče s největším podílem na trhu, kterými jsou Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari od společnosti Apple a Internet Explorer od společnosti 

Microsoft. Zohledněny budou rovněž pouze aktuální verze, které jsou dostupné v době 

psaní této práce. 

 

Graf 1: Situace na trhu v dubnu 2014 

 

 

Graf 2: Situace na trhu v dubnu 2013 
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Graf 3: Situace na trhu v dubnu 2012 

 

 

Graf 4: Situace na trhu v dubnu 2011 

 

Na grafech 1-4 [24] lze vidět vzestup využívání prohlížeče Google chrome za poslední 

3 roky až k dnešnímu datu, kdy v roce 2013 nahradil populární Internet Explorer na 

první příčce a jeho pozice na trhu stále posiluje. Ostatní prohlížeče si dnes drží podíl na 

trhu kolem 18% každý. 

Jedná se hlavně o podporu formátů určených pro HTML5 audio a video, bez 

jakýchkoliv pluginů jako jsou Microsoft Silverlight nebo Adobe Flash. 
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2.2.1 MOZILLA FIREFOX 

Mozilla Firefox (dále jen Firefox) je internetový prohlížeč vyvíjen společností Mozila 

od roku 1998 společně s uveřejněním zdrojových kódů prohlížeče Netscape. V roce 

2002 byla vydána první velká verze nazvaná Mozilla 1.0, která na svou dobu přinášela 

mnoho funkcí a vylepšení prohlížeče, součástí balíku byl i emailový klient a další 

programy. Bohužel moc uživatelů tento prohlížeč nevyužívalo, jelikož v roce 2002 90% 

uživatelů využívala Internet Explorer. Z počátku prohlížeč nesl označení Phoenix a až 

později byl přejmenován na Firefox. Prohlížeč pojmenovaný Firefox 1.0 byl vydán až 

v roce 2004, slavil velký úspěch u uživatelů. Během méně než roku byl stažen 

stomilionkrát. Od té doby je stále vyvíjen a aktuální verze nese číslo 29. V červnu 2014 

bude vydána nová verze 30 [25]. 

Firefox podporuje jak otevřené multimediální formáty, tak i některé formáty chráněné 

patenty.  

Mezi otevřené multimediální formáty patří nekomprimovaný audio formát WAV v 8 

nebo 16bit kvalitě. Vorbis audio, Opus audio, Theora video a VP8 video jsou otevřené 

audio/video formáty v komprimované formě. Jsou podporovány v kontejnerech OGG (s 

příponami souboru: .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus)  nebo WebM (s příponou 

souboru: .webm). 

Patenty chráněné formáty, které podporuje Firefox jsou MP3, ACC a H.264/MPEG-4 

AVC. Jsou to komprimované audio/video formáty a jsou podporovány v kontejneru 

MP4 (s příponami souboru: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v). 

Firefox měl v dubnu 2014 18,5% podíl na trhu. Oproti dubnu 2011 je to pokles o 11%, 

tento propad způsobil prohlížeč Google Chrome. 
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2.2.2 GOOGLE CHROME 

Google Chrome (dále jen Chrome) byl vyvinut společností Google. K dispozici široké 

veřejnosti byl poprvé v září roku 2008. V roce 2013 byl Chrome stažen více jak 

750 000 000. Od chvíle svého uveřejnění, neustále posiluje na trhu s internetovými 

prohlížeči. Za 6 let svého působení na trh se dostal na první příčku a stal se 

nejpoužívanějším internetovým prohlížečem s podílem 37,1%. 

Chrome je založen na open source projektu Chromium, který na rozdíl od Chrome 

neobsahuje žádné technologie vázané patenty. Chromium nepodporuje audio/video 

formáty AAC, H.264, MP3, ale pouze svobodné formáty Opus, Theora, Vorbis, VP8, 

VP9, a WAV. Chrome, podporuje oboje, svobodné i vázané patenty [26]. 

Verze určená k vydání je vždy předtím než je publikována ke stažení, testována 

vývojáři Chrome v Googlu. Tento internetový prohlížeč je dostupný pro všechny hlavní 

operační systémy Microsoft Windows, Apple OS X a Linux. 

2.2.3 APPLE SAFARI 

První plná verze Apple Safari (dále jen Safari) byla vydána v roce 2003. Safari je 

prohlížeč určený primárně pro operační systém OS X od firmy Apple, který je založený 

na bázi Unixu. Teprve v roce 2008 byla zveřejněna verze pro Microsoft Windows, 

avšak podpora skončila v roce 2012 a poslední oficiální verze je 5.1.7. Pro operační 

systém OS X existuje aktuální verze s číslem 7 a je určena pouze pro operační systém 

OS X 10.9. Operační systém Linux nebyl nikdy podporován [27]. 

Safari podporuje kodeky H.264, MPEG-4 part 2 a ACC-LC audio. Podporované 

přípony souborů jsou .mov, .mp4, .m4v, a .3gp. 

Momentální podíl na trhu používaných prohlížečů je 17%. 
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2.2.4 INTERNET EXPLORER 

Internet Explorer (Dále jen Explorer) je internetový prohlížeč vyvíjen společností 

Microsoft a dodávám společně s operačním systémem Windows. Verze 1.0 byla vydána 

v roce 1995, stejně jako ostatní prohlížeče přibývaly s časem verze, ale vývojový cyklus 

Exploreru je mnohem pomalejší než u Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ačkoliv 

Explorer je proprietárním prohlížečem pro Microsoft Windows, do konce roku 2005 

existovala podporována verze pro počítače MAC a jejich OS X [28]. 

Aktuální verze nese číslo 11 a je dostupná pouze pro operační systémy Windows ve 

verzích 7, 8 a 8.1.  

Explorer podporuje kodeky H.264 pro vide a MP3 pro audio od verze 9 a operačního 

systému Windows Vista. Jiné kodeky je nutné doinstalovat ručně do systému, mezi tyto 

kodeky patří Theora pro podporu formátu ogg nebo VP8,VP9 pro WebM.  
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2.3 MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ 

V dnešní době klesá počet uživatelů, kteří používají počítače pro sledování 

multimediálního obsahu. Počítače jsou postupně nahrazovány mobilními zařízeními, 

jako jsou chytré telefony a tablety. Mnoho uživatelů rovněž využívá mobilní čtečky 

knih, ale ty jsou většinou pouze černobílé a určené k čtení knih, popřípadě poslouchání 

hudby a jejich schopnost procházet webové stránky je velmi omezená. Ačkoliv některé 

typy mají dotykové ovládání, nejsou určeny pro sledování multimediálního obsahu, 

jakým je kupříkladu video na webu. Počítače mají oproti mobilním zařízením zřejmou 

nevýhodu a tou je mobilita, i když se staly za poslední roky notebooky poměrně běžnou 

záležitostí a jejich výdrž se mnohdy blíží k 10 hodinám, uživatelé si radši vezmou do 

ruky mobilní zařízení. Pokud uživatel chce pouze sledovat či poslouchat multimediální 

obsah, nepotřebuje k tomu počítač, který často využívá ve své každodenní práci několik 

hodin a raději si vezme do ruky tablet nebo chytrý telefon, kde má pouze obrazovku a 

nic ho neruší. Ve spojených státech amerických využívalo v roce 2012 79,8% uživatelů 

počítač k přístupu na web, 14,6% přistupovalo na web pomocí mobilního telefonu a 

5,6% přistupovalo k webu z tabletů. Pokles popularity počítačů je způsoben snadným 

přístupem k multimediálnímu obsahu kdekoliv. Většina chytrých telefonů a tabletů 

umožňuje využít mobilní síť k přístupu na web. Pro snadnější přistup 

k multimediálnímu obsahu, existuje velká řada aplikací přímo od společností, které 

tento obsah nabízejí.  

Stránky jako YouTube, Vimeo, Dailymotion, Netflix nebo Stream.cz nabízejí své 

aplikace pro mobilní zařízení zdarma a snaží se, aby uživatel měl svůj oblíbený obsah 

co nejsnadněji na dosah odkudkoliv. Většina mobilních zařízení je vybavena Wi-Fi, 

která umožňuje sledovat kupříkladu videa z YouTube ve vyšší kvalitě než by tomu bylo 

možné pouze přes mobilní síť. V české republice se pomalu rozmáhá mobilní internet a 

jedinou zábranou, která většinou zabraňuje uživatelům sledovat ve větším množství 

videa nebo si streamovat hudbu přímo do mobilního zařízení, je cena a FUP (Fair usage 

policy) aneb omezení počtu stažených dat za dané období, většinou měsíc. FUP byla 

dříve záležitostí i internetového připojení pro počítače, ale v dnešní době se s ní již 

téměř nesetkáme, pokud nepoužíváme simkartu s mobilním internetem přímo 

v notebooku. Videa i hudba ve větším množství může velmi rychle vyčerpat FUP. I za 

předpokladu, že průměrná skladba o délce 3-5 minut a ve kvalitě 320kb/s, ve formátu 
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MP3 má velikost průměrně okolo 4MB a video o délce 3 minut, rozlišení 720p, v MP4 

má velikost v průměru kolem 45-60MB dle použitých kodeků. Poté je uživatel s 1GB 

FUP schopen za měsíc shlédnout 20 takovýchto 3 minutových videí nebo by si mohl 

stáhnout či streamovat 250 takovýchto skladeb. Což za měsíc nejsou žádná závratná 

čísla a navíc se dá předpokládat, že mobilní internet využije i k procházení webu, čímž 

tyto čísla ještě klesnou.  

Na trhu je mnoho výrobců a různých operačních systémů, ale tato část práce bude 

věnována třem největším operačním systémům pro chytrá zařízení. Kterými jsou 

Android od společnosti Google, iOS od společnosti Apple a Windows Phone od 

Microsoftu.  

Popularitu a dopad mobilních zařízení na běžný život dokazuje i pořad na televizi 

Prima-Cool Applikace, který se zaměřuje na recenze a doporučení různých aplikací pro 

všechny tři hlavní mobilní operační systémy. Navíc vydává stejnojmenný časopis jak 

papírově tak i elektronicky. 
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V České republice převažuje Android, nad ostatními operačními systémy s 52 % 

podílem na trhu. Druhý nejvyužívanější je iOS s 34 % podílem na trhu. Windows Phone 

má pouze 3 % podíl v České republice. Na grafu lze vidět, že 4 % podílu na trhu zabírá 

SybianOS, který je operační systém společnosti Nokia. Vývoj SybianOS byl zastaven 

v roce 2012. Společnost Nokia byla odkoupena firmou Microsoft a nyní Nokia vydává 

chytré telefony s operačním systémem Windows Phone [29]. 

 

Graf 5: Rozdělení trhu s mobilními OS v České republice 
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Celosvětově je trh mnohem více rozpolcen, ačkoliv opět dva největší operační systémy 

jsou Android a iOS. Series 40 představuje operační systém od společnosti Nokia pro 

takzvané Feature Phones. Feature Phone je označení pro „hloupý“ telefon, který 

postrádá pokročilé funkce chytrého telefonu. Další odlišností je BlackBerry OS, který 

býval dříve velmi populární v Spojených státech amerických, kde ho postupně vytlačuje 

iOS a Android [29]. 

 

Graf 6: Rozdělení trhu s mobilními OS celosvětově 
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2.3.1 ANDROID 

Vývoj Androidu původně začal mimo Google, ve společnosti Android Inc., založenou 

Andy Rubinem, Riche Minerem, Nickem Searsem a Chrisem Whitem v roce 2003. O 

dva roky později v roce 2005 byla společnost Android Inc. odkoupena Googlem. O 

další dva roky v roce 2007 byl odhalen mobilní operační systém Android a byla vydána 

beta vývojářských nástrojů Android SDK. Rok na to byl vydán Android verze 1.0 

společně s prvním telefonem, který tento operační systém obsahoval a to HTC Dream, 

známý taky jako G1. V roce 2009 vyšla verze 1.1 pro HTC Dream (G1) a později v roce 

2009 vyšla verze 1.5 s označením Cupcake. Do konce roku 2009 vyšly ještě dvě verze a 

to 1.6 Donut a 2.0 Éclair. Společně s nimi vyšly i aktualizované verze Android SKD pro 

příslušné nové verze. Zajímavostí je, že od verze 1.5 každá nová verze Androidu nese 

označení určité pochutiny. Viz tabulka 2 společně s funkcemi přidanými do 

jednotlivých verzí.  Verze 3.0 nebyla dostupná pro chytré telefony, ale pouze pro 

tablety. Uživatelské prostředí vypadalo a ovládalo se trochu odlišněji než na mobilních 

telefonech. Toto rozdělení na Android pro tablety a pro telefony bylo opuštěno 

s vydáním verze 4.0, která opět sjednotila ovládání a vzhled uživatelského prostředí na 

chytrých telefonech i na tabletech [30]. 
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Tabulka 2: Funkce v jednotlivých verzích Androidu 

Rok Verze/Označení Funkce/Změny 

2009 

1.5 

Cupcake 

Podpora nahrávání a přehrávání videa 

 Možnost snadného nahrávání obrázků a videí na Picasu nebo YouTube 

 Vylepšení Bluethooth 

 Klávesnice na display s predikcí textu 

 

1.6 

Donut 

Nové rozhraní fotoaparátu a galerie 

 Vylepšené vyhledávání a vyhledávání hlasem 

 Podpora vyšších rozlišení displejů 

 Podpora gest více prsty 

 Podpora VPN (Virtual private network) 

 

2.0 

Éclair 

Vylepšené uživatelské prostředí 

 Synchronizace účtu a kontaktů 

 Vylepšené Google Maps a aplikace Kalendáře 

 Vylepšení prohlížeče o podporu hlavních funkcí HTML5 

2010 

2.2 

Froyo 

Více jazyčná klávesnice s možností rychlého přepnutí jazyků 

 Sdílení internetového připojení 

 Zrychlení prohlížeče 

 Vylepšení Bluethooth 

 

2.3 

Gingerbread 

Vylepšení uživatelského prostředí 

 Rychlejší, intuitivnější virtuální klávesnice 

 Podpora NFC (Near-Field Communication) 

 Vylepšená správa napájení a baterie 

2011 

3.0 

Honeycomb 

Nové uživatelské rozhraní pro tablety 

 Podpora fyzických klávesnic připojených přes Bluetooth nebo USB 

 Podpora více jádrových procesorů 

 Vysoký výkon v 2D a 3D 

 

4.0 

Ice Cream 

Sandwich 

Změna uživatelského rozhraní 

 Podpora sdílení souborů pomocí NFC 

 Odemykání zařízení na základě obličeje 

 Podpora WiFi-Direct 

2012 

4.1 - 4.2 

Jelly Bean 

Vylepšené notifikace v notifikační liště 

 Vylepšené hlasové vyhledávání 

 Podpora psaní na virtuální klávesnici pomocí gest 

 Podpora více uživatelských účtů na jednom zařízení 

2013 

4.3 

Jelly Bean 

Podpora rozlišení 4K 

 Podpora Bluetooth low energy 

 Podpora OpenGL ES 3.0 pro lepší grafiku v 3D aplikacích 

4.4 

KitKat 

Podpora bezdrátového tisku 

 Drobné změny v uživatelském rozhraní 

 Zabudovaná možnost nahrávat obrazovku (Určeno hlavně pro vývojáře) 
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2.3.2 PODPOROVANÉ FORMÁTY A PROTOKOLY 

Mezi podporované síťové protokoly pro audio a video patří [31]: 

 RTSP (RTP, SDP) 

 HTTP/HTTPS progressive streaming 

 HTTP/HTTPS live streaming draft protokolu:  

o Pouze soubory MPEG-2 TS  

o Protokol ve verzi 3 (Android 4.0 a novější) 

o Protokol ve verzi 2 (Android 3.x) 

o Není podporován v dřívějších verzích než 3.0 

o HTTPS není podporován v dřívějších verzích než 3.1 

Tabulka 3: Podporované video formáty v Androidu 

Typ Formát/Kodek Kodér Dekodér Podrobnosti 
Podporované typy 

souborů/kontejnerů 

Video 

H.263 • • 
 

• 3GPP (.3gp) 

• MPEG-4 (.mp4) 

H.264 AVC 

• 

• Baseline Profile (BP) 

• 3GPP (.3gp) 

(Android 

3.0+) 
• MPEG-4 (.mp4) 

 

• MPEG-TS (.ts, 

AAC audio only, not 

seekable, Android 

3.0+) 

MPEG-4 SP 
 

• 
 

3GPP (.3gp) 

VP8 

• • 
Streamable only in 

Android 4.0 and 

above 

• WebM (.webm) 

(Android 

4.3+) 

(Android 

2.3.3+) 

• Matroska (.mkv, 

Android 4.0+) 
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Tabulka 4: Podporované audio formáty v Androidu 

Typ Formát/Kodek Kodér Dekodér Podrobnosti Podporované typy 

souborů/kontejnerů 

Audio 

AAC LC • • 

Je podporováno 

mono/stereo/5.0/5.1 

zvuk se vzorkovací 

frekvencí od 8 do 

48kHz 

• 3GPP (.3gp) 

HE-AACv1 

(AAC+) 

• 

• 

• MPEG-4 (.mp4, .m4a) 

(Android 

4.1+) 

• ADTS raw AAC (.aac, 

decode in Android 3.1+, 

encode in Android 4.0+, 

ADIF not supported) 

HE-AACv2 

(enhanced AAC+)  
• 

Je podporován 

stereo/5.0/5.1 zvuk se 

vzorkovací frekvencí od 

8 do 48kHz 

• MPEG-TS  

AAC ELD 

(enhanced low 

delay AAC) 

• • Je podporován 

mono/stereo zvuk se 

vzorkovací frekvencí od 

16 do 48kHz 

 

(Android 

4.1+) 

(Android 

4.1+)  

AMR-NB • • 

Datový tok od 4.75 do 

12.2 kbps se vzorkovací 

frekvencí 8kHz 

3GPP (.3gp) 

AMR-WB • • 

Datový tok od 6.60 do 

23.85 kbps se 

vzorkovací frekvencí  

16kHz 

3GPP (.3gp) 

FLAC 
 

• 
Podporováno je 

Mono/Stereo do 

vzorkovací frekvence 48 

kHz  

FLAC (.flac) only (Android 

3.1+) 

MP3 
 

• 

Podporováno je 

Mono/Stereo 8-320Kbps 

o konstantním (CBR) 

nebo variabilním 

datovém toku (VBR) 

MP3 (.mp3) 

MIDI 
 

• 

Podporováno je MIDI 

Type 0 a 1. Dále 

podpora vyzvánění 

RTTTL/RTX, OTA a 

iMelody. 

• Type 0 and 1 (.mid, 

.xmf, .mxmf) 

• RTTTL/RTX (.rtttl, 

.rtx) 

• OTA (.ota) 

• iMelody (.imy) 

Vorbis 
 

• 
 

• Ogg (.ogg) 

• Matroska (.mkv, 

Android 4.0+) 

PCM/WAVE 

• 

• 

8 a 16-bit lineární PCM 

Vzorkovací frekvence 

pro PCM nahrávky v 8, 

16 and 44,1 kHz. 

WAVE (.wav) (Android 

4.1+) 
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2.3.3 PŘÍKLADY KÓDOVÁNÍ VIDEA 

 

Tabulka 5: Kódování H.264 

Pro H.264 kodek 

Označení SD (Nízká kvalita) SD (Vysoká kvalita) HD 720p* 

Rozlišení videa 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px 

Počet snímků za 

sekundu (FPS) 
12 fps 30 fps 30 fps 

Video bitrate 56 Kbps 500 Kbps 2 Mbps 

Audio codec AAC-LC AAC-LC AAC-LC 

Audio channels 1 (mono) 2 (stereo) 2 (stereo) 

Audio bitrate 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps 

 

Tabulka 6: Kódování VP8 

Pro VP8 kodek 

Označení SD (Nízká kvalita) SD (Vysoká kvalita) HD 720p* HD 1080p* 

Rozlišení videa 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 

Počet snímků za 

sekundu (FPS) 
30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 

Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps 

 

Označení označená * značí, že toto rozlišení v této kvalitě nemusí být dostupné pro 

všechna zařízení s Androidem. 
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2.3.4 IOS 

iOS vyvíjí společnost Apple pro svá zařízení, pro chytrý telefon iPhone, řadu tabletů s 

označením iPad a přehrávače audia a videa iPod touch. Označení iOS přišlo až s verzí 4, 

předchozí verze byly označovány jako iPhoneOS 1-3. Nové verze iOS vždy přicházely 

s představením nového iPhonu na trh. První verze iPhoneOS 1 byla představená 

společně s chytrým telefonem iPhone v roce 2007. Podrobné informace o jednotlivých 

verzích se dají nalézt v tabulce 7. O rok později byl představen nový model iPhone 3G 

společně s iPhoneOS 2 a hlavní změnou bylo přidání obchodu s aplikacemi App Store. 

V roce 2009 představila vylepšený model iPhone 3GS a iPhoneOS 3, které přineslo 

push notification service, aneb službu, která umožňuje posílat upozornění služeb třetích 

stran na zařízení od společnosti Apple. Rok 2010 přinesl přejmenovaný iPhoneOS na 

iOS ve verzi 4. Spolu s iOS 4 byl představen i iPhone 4 a první tablet iPad, hlavní 

novou funkcí byl Facetime, který umožňuje video hovory pomocí iPhone či iPadu 

s dalším iPhone nebo iPadem. V roce 2011 byl přestaven iOS 5 společně s vylepšenou 

verzí iPhone4S s iPadem druhé generace. Hlavní přestavenou novinkou byla Siri. Siri je 

označení pro hlasového pomocníka zabudovaného v iOS 5, který dokáže například 

vyhledat v okolí uživatele, kavárny či jiná místa. Rok 2012 přinesl iOS6, iPhone5, iPad 

třetí generace a iPad mini. Největším vylepšením měly být Apple Maps, ty se ovšem 

neshledaly s takovým ohlasem, jakým se předpokládalo. Měly konkurovat Google 

Maps, ale místo toho pohořeli. Navigace nefungovala správně, určení polohy nebylo 

dostatečně přesné a 3D zobrazení mapy, bylo mnohdy velmi pokřivené. V roce 2013 

společnost Apple vydala iOS 7, iPhone5S a levnější variantu iPhone5c, dále iPad čtvrté 

generace, iPad Air a iPad mini druhé generace. Největší novinkou byla funkce iOS in 

The Car, která byla později přejmenována na CarPlay, jenž představovala propojení 

iPhone uživatele s podporovaným rozhraním v autě pro pohodlnější ovládání telefonu, 

s možností navigace, pouštění hudby přímo z iPhone apod. [32].  
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2.3.5 PODPOROVANÉ FORMÁTY  

Podporované formáty pro VOD v poměru stran 16:9 nebo 4:3 [33]: 

Video: H.264 Baseline Profile Level 3.0 (iPhone/iPod Touch),  

Main Profile Level 3.1 (iPad 1,2), 

High Profile Level 4.1 (iPad poslední generace),  

MPEG-4 Simple Profile (iPhone/iPod Touch/iPad),  

Motion JPEG (M-JPEG) (iPod Touch čtvrté generace, iPhone 4, iPad) 

Audio: HE-AAC nebo AAC-LC do 48 kHz, stereo audio 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) 8 kHz do 48 kHz, stereo audio 

Podrobné doporučené kódování pro HTTP Live Streaming lze nalézt v příloze č.1. 
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2.3.6 PODPOROVANÉ PROTOKOLY: 

HTTP Live Streaming jak pro VOD tak i pro Live stream 

RTSP podporováno není, ale může být stejně jako RTP/RTCP, RTMP přidán do 

aplikací pomocí přídavných knihoven.  

Tabulka 7: Funce v jednotlivých verzích iOS 

Rok Verze OS Funkce/Změny 

2007 

iPhoneOS 1 

Podpora HTML, Ajax, Web 2.0 

 Podpora gest více prsty 

 Podpora webových aplikací 

 Bez Vývojářského nástroje 

2008 

iPhoneOS 2 

Obchod s aplikacemi App Store 

 Vyhledávání v kontaktech 

 Upozornění z kalendáře 

 Podpora Microsoft Exchange 

 Nativní aplikace třetích stran 

2009 

iPhoneOS 3 

Push notifikace 

 Ovládání hlasem 

 Podpora nákupu v aplikacích 

 Služba Find My iPhone 

 Možnost virtuální klávesnice na šířku 

2010 

iOS 4 

Funkce Face time 

 Podpora multitaskingu 

 Možnost složek na hlavní obrazovce 

 Rychlé přepínání aplikací 

2011 

iOS 5 

Funkce Siri 

 Integrace Twitteru do systému 

 Služba iCloud 

 Notifikační centrum 

2012 

iOS 6 

Aplikace Apple Maps 

 Integrace Facebooku do systému 

 Schopnost pořizovat panoramatické fotky 

2013 

iOS 7 

Změna uživatelského prostředí 

 Funkce CarPlay 

 Funkce inteligentního multitaskingu 

 Siri ve verzi 2.0 
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2.3.7 WINDOWS PHONE 

Tato kapitola bude věnována posledním verzím Windows Phone a to 7.5/7.8, 8 a 8.1. 

Prvotní verze Windows Phone 7 byla vydána v roce 2010. Microsoft tímto re-

designoval svůj předchozí systém Windows Phone 6 se kterým se mohli uživatelé 

setkávat hlavně na starších zařízeních převážně s rezistivními displeji. Windows Phone 

7 byl určen převážně pro telefony s kapacitním displejem bez hardwarové klávesnice. 

Vydání tohoto systému byla reakce na rostoucí trh s chytrými telefony, kterými 

vévodily Apple iPhone a Google Android. Windows phone 7.5 v roce 2011 přinesl 

pouze funkční změny a úpravy interních aplikací. V roce 2012 vyšel Windows Phone 8 

a hlavními změnami byly: Podpora vyšších rozlišení WXGA (1280×720, 1280×768), 

Internet Explorer 10 a podpora více jádrových procesorů. V roce 2013 vyšla verze 7.8, 

která byla určena pro zařízení, která již hardwarově neodpovídali požadavkům systému 

a nárokům změněného jádra ve Windows phone 8. Windows Phone 8.1 přinesl změny 

v uživatelském prostředí jako funkce Action Center, která se podobá notifikační liště 

z Androidu nebo Apple Control Center a umožňuje zobrazení notifikací a určitého 

systémového nastavení.  

2.3.8 PODPOROVANÉ FORMÁTY A PROTOKOLY 

Následující tabulky platí pro Windows Phone 8, 8.1 a veze 7.1 a novější [34]. 

Podporované formáty u Windows Phone se odvíjejí od procesoru, který je v daném 

zařízení nainstalován.  Rozdíly jsou v maximálním rozlišení, datovém toku videa a 

využitých kodecích. 

Podporované kodeky pro audio a video v přílohách č. 2 a č. 3. 

2.3.9 PROTOKOLY:  

Windows Phone 7 až 8.1 podporují nativně pouze Smooth Streaming pro VOD i Live 

stream [35].  

RTP/RTCP, RTMP, RTSP podporovány nejsou. 
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2.4 DALŠÍ CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ 

Tato kapitola bude věnována jiným, než běžným zařízením pro sledování 

multimediálního obsahu, jakýmiž jsou počítače, chytré telefony a tablety. Mezi tato 

zařízení patří chytré televize takzvané Smart TV, herní konzole, které už dávno neplní 

funkci jen herního zařízení a jiná specifická zařízení určená většinu na propojení 

s televizí. 

K porovnání se nabízí zařízení dostupná ve světě a v České republice, jelikož služby 

běžné v jiných státech světa nemusí být dostupné v České republice, ačkoliv si lze 

zakoupit stejný výrobek.  

2.4.1 CHYTRÉ TELEVIZE (SMART TV) 

Za chytrou televizi se dá označit taková televize, která umožňuje připojení k internetu, 

prohlížení webu, instalování aplikací a pohodlný přístup ke službám, jejichž hlavní 

doménou jsou webové stránky popřípadě, chytré telefony a tablety. Jedná se o služby, 

jakýmiž jsou YouTube, Vimeo, Netflix či český MIXER.cz. Dále možnost využití 

sociálních sítí přímo na televizi jako jsou Facebook, Twitter. Popřípadě i takových 

služeb jako je Skype či hry. Často tyto televize umožňují přehrávat multimediální 

soubory z úložišť připojených pomocí USB přímo do televize, cloudu nebo domácího 

datového úložiště a sdílených složek. Stejně tak nahrávání vysílání z televizního ať už 

běžného pozemního, kabelového či satelitního vysílání. Chytré televize se snaží 

zastoupit hlavní místo v obývacím pokoji uživatele, aby již žádné další zařízení 

nepotřeboval k přístupu ke svému oblíbenému multimediálnímu obsahu. Chytré televize 

mívají dnes již standartní FULL HD rozlišení 1920*1080 pixelů a vyšší. Lze se setkat i 

s nižším rozlišením HD Ready 1378x786 pixelů, ale převážně u velmi levných variant 

nebo menších úhlopříček [36].  

V zahraničí jsou chytré televize využívány jako zprostředkovatel mezi internetovými 

službami s filmovým a video obsahem. Ze služeb jako Netflix, Hulu Plus, HBO GO, 

YouTube, Vimeo, Dailymotion je možno pomocí aplikací přímo v chytré televizi 

sledovat multimediální obsah. Netflix a Hulu plus jsou placené služby a pro chytré 

televize jsou většinou přímo vyvinuty aplikace pro snadný přístup. Stačí, aby se uživatel 

přihlásil, a hned má přístup ke svému zaplacenému obsahu. V České republice tak 

rozsáhlé možnosti zatím nejsou. 
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Největší tři výrobci chytrých televizí na světě jsou Samsung, LG a Sony. Na obrázku 7 

je vidět podíl na trhu s chytrými televizemi na celém světě. 

 

Obrázek 7: Podíl výrobců na trhu s chytrými televizemi 

Stejně jako u mobilních platforem je v dnešní době důležité jaký operační systém daná 

chytrá televize má. Většinou jde o specializované řešení výrobce televize založených na 

webových technologiích. Existuje však platforma Google TV pro zpřístupnění obchodu 

Play, známého z chytrých telefonů s operačním systémem Android na chytré televize. 

Ne všechny aplikace jsou dostupné stejně jako pro android, ale nabídka se postupně 

rozšiřuje Způsoby jak získat Google TV jsou dva. První, televize je již dodávána s tímto 

systémem. Druhý, k televizi se přidá zařízení s Google TV, podobně jako set-top box či 

DVD přehrávač. Tento operační systém nabízí firma LG na vybraných chytrých 

televizích a firma Sony na vybraných televizích a rovněž nabízí zařízení s Google TV.  
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2.4.2 APLIKAČNÍ OBCHODY A MÉDIA U NÁS 

Každá značka má vlastní obchod s aplikacemi. Označení obchod vyplývá z možnosti 

kupování aplikací. Obchod s aplikacemi společnosti LG je pojmenován LG Smart 

World. V zahraničí nabízí možnost si přidat aplikace pro Netlfix, YouTube, Amazon 

Instant video aj. Stejnou nabídku nabízí i Sony ve svém obchodě, navíc nabízí vlastní 

službu Video Unlimited, která je součástí jejich Sony Entertainment Network, 

v překladu zábavní síť společnosti Sony. Sony rozděluje dostupnost svého filmového a 

pořadového obsahu na různá svá zařízení. O této službě bude však napsáno v další 

kapitole. Stejně jako předchozí dvě společnosti Samsung umožňuje přístup na Netflix, 

Youtube, Amazon Instant video, HBO-GO apod.  

V České republice je tato situace trochu jiná, na české verzi LG Smart World není jasné, 

zda se jedná o aplikace pouze pro televize nebo i pro jiná zařízení vyráběná společností 

LG. Ze služeb dostupných v České republice nabídne Filmbox, TopFun, Voyo, 

YouTube, O2 TV a další. Stejná situace je i u společnosti Samsung, která nabízí stejné 

služby. Sony v České republice nabízí Filmbox, TopFun, YouTube. Rozdílem oproti 

zahraničí je, že Česká republika nemá podporu Sony Entertainment Network a tudíž 

není k dispozici ani služba Video Unlimited. 
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2.4.3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH TECHNOLOGIÍ A DRM 

2.4.4 LG 

Formáty podporované na platformě NetCast společnosti LG jsou vedené v tabulce 8 

[38]. 

Tabulka 8: Podporovné formáty na platformě NetCast 

Přípona Kontejner Audio/Video Kodek Maximální bitrate 
Maximální 

rozlišení 

*.mp4 MP4 

Video H.264/AVC 4000 kbps 1920x1080 

Audio 

AAC (AAC-

LC a ACC-

HE) 
  

*.wmv 

*.asf 
ASF 

Video 

VC-1 

Advanced 

Profile 

6000 kbps 1280x720 s 30 fps 

VC-1 3000 kbps 1280x720 s 30 fps 

Audio 

WMA 9 

Standard 
32 ~ 192 kbps, 48kHz 

 
WMA 9 PRO 48 ~ 384 kbps, 48 kHz 

*.asf ASX 
Audio 

WMA 9 

Standard 
32 ~ 192 kbps, 48kHz 

 
 

WMA 9 PRO 48 ~ 384 kbps, 48 kHz 

*.wvm 
Widevine 

proprietary 

Video H.264 
Adaptive streaming: 

600kbps ~ 8300kbps 

720x406 s 25 fps 

1280x720 s 25 fps 

1920x1080 s 25 

fps 

Audio HE-AAC 128 kbps 480x360  s 25fps 

*.avi AVI 
Video Divx4, Divx5 1250 kbps 

 Audio mp3 128 kbps / 44 Khz 

*.ts TS 
Video H.264 3000 kbps 1920x1080p 

Audio AAC 
 

 

*.mp3 MP3 Audio 
MPEG1 

Layer III 
320 kbps 

*.mp3 ASX Audio MP3 320 kbps 

*.wma ASF Audio 

WMA 9 

Standard 
32 ~ 192 kbps, 48kHz 

WMA 9 PRO 48 ~ 384 kbps, 48 kHz 
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Mezi podporované protokoly patří HLS, Progressive Download pomocí HTTP(s) a 

Widevine. Widevine je DRM řešení, které umožňuje Adaptive streaming pomocí 

HTTP/S a dále poskytuje šifrování a další služby pro ochranu streamovaného obsahu.  

Internetový prohlížeč na televizích LG s platformou NetCast podporuje Flash ve verzi 

10.1 a Adobe AIR 3.0, včetně Adobe ActionScript 3.0 což je skriptovací jazyk pro 

Flash. Podporuje zvuk ve formátu MP3, AAC, PCM (Pouze pro zvuky událostí) o 

vzorkovacích frekvencích 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz. Dále podporuje Flashové videa do 

rozlišení Full HD 1080p, s kodeky On2 , Sorenson pro softwarové kódování, ale pouze 

v nízké kvalitě videa, z důvodu omezení softwarového kódováni. Pro hardwarové 

kódování je podporován kodek H.264, ale pouze s ACC zvukem s doporučenou 

vzorkovací frekvencí pro zvuk 44kHz. NetCast ve verzi 2.0 podporuje stremovací 

protokoly HTTP(s), RTMP/RTMP-e které ve verzi 3.0 podporované nejsou a stejně tak 

ve verzi 2.0 je podpora RTMP-e, která ve verzi 3.0 chybí.  
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2.4.5 SAMSUNG 

Formáty podporované na platformě Samsung Smart TV viz tabulka 9. (Platí pro modely 

výrobní rok 2013/2014) [39]. 

Tabulka 9: Podporované formáty na platformě Samaung Smart TV 

Přípona Kontejner Video kodeky Rozlišení Počet snímků 

za vteřinu 

Maximáln

í bitrate 

Audio 

kodeky 

*.avi 

*.mkv 

*.asf 

*.wmv 

*.mp4 

*.3gp 

*.vro 

*.mpg 

*.mpeg 

*.ts 

*.tp 

*.trp 

*.divx 

AVI 

MKV 

ASF 

MP4 

3GP 

VRO 

VOB 

PS 

TS 

Divx 

3.11/4.x/5.x/6.1 

720x576 6 ~ 30 8 AC3AC3, 

LP CM, 

ADMPCM(I

MA,MS), 

AAC, 

HE-AAC, 

WMA, 

DD+, 

MPEG(MP3

), 

DTS Core 

XviD 1920x1080 6 ~ 30(60) 20 

MPEG4 

SP/ASP 

1920x1080 6 ~ 30(60) 8 

H.264 

BP/MP/HP 

1920x1080 6 ~ 30 25 

H.263 720x576 6 ~ 30 10 

Window Media 

Video v9 

1920x1080 6 ~ 30 25 

MPEG2 1920x1080 24/25/30 40 

MPEG1 325x288 24/25/30 20 

VP 6 640x480 24/25/30 4 

 

*.rmvb RMVB RV 8/9/10 (RV 

30/40) 

1920x1080 30 20 RealAudio 6 

 

Doporučené specifikace pro video výrobcem jsou následující: 

 MP4 (.mp4) (H.264) 

 ASF (.wmv) (VC1) 

 ASF (.asf) (H.264) 

 AVI (.avi) (H.264) 

Podporované protokoly Samsung Smart TV tvoří HTTP, HTTPS, MMS, RTP/RTSP, 

MPEG-DASH, HLS, HAS, SmoothStreaming, Widevine. Mezi podporované DRM 

patří Microsoft PlayReady, Widevine, Verimatrix. 

Samsung Smart TV podporuje Flash jak v prohlížeči tak samotně ve verzi 11.1 s Adobe 

ActionScriptem 3.0 a streaming pomocí RTMP/RTMPe. Dále Adobe Air for TV 3.0. 

Prohlížeč rovněž podporuje HTML5, CSS3 a Javascript.   
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2.4.6 SONY 

V době psaní této práce má Sony na trhu dva druhy chytrých televizí. První je založen 

na webových technologiích [40] a druhý na Google TV [41]. Oficiálně je podporována 

pouze platforma Google TV. Rozlišení obsahu je u každé televize od Sony definováno 

v její specifikaci. 

Tabulka 10: Podporované formáty pro webové technologie 

Typ Kodek Kontejner Video kodek Audio kodek 

Video AVC MP4 

MPEG-4 AVC(H.264)  

Main and High  

Profily až k Level 4 

MPEG-1/MPEG-2 

Audio Layer 3 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

AAC-LC 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

HE-AAC 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

Audio 

MP3 MP3   

MPEG-1/MPEG-2 

Audio Layer 3 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

AAC-LC MP4   

AAC-LC 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

HE-AAC MP4   

HE-AAC 

Mono/Stereo 

16-320kbps; SBR/VBR 

32kHz/44.1kHz/48kHz 

Zkratky SBR a VBR značí Spectral Band Replication, jedná se o technologii, která 

umožňuje vyšší kvalitu zvuku při nižších datových tocích a Variable Bit Rate, variabilní 

datový tok.  
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Tabulka 11: Podporované formáty pro Google TV 

Typ Kodek Podrobnosti Poporované formáty a kontejnery 

Audio 

AAC 

LC/LTP 
Podporováno je 

mono/stereo audio o 

vzorkovací frekvenci do 

48khz a datovém toku do 

160kbps 

MP4 (.mp4, .m4a) 

AVI (.avi) 

Flash (.flv) 

Quicktime (.mov, .qt) 

Matroska (.mkv, .mka) 

 

Nepodporuje soubory AAC (.aac) 

HE-AACv1 

(AAC+) 

HE-AACv2 

(enhanced 

AAC+) 

MP3 

Podporováno je 

mono/stereo audio o 

datovém toku 8-320kbps 

se stálým, nebo 

variabilním datovým 

tokem 

MP3 (.mp3) 

AVI (.avi) 

Flash (.flv) 

Quicktime (.mov, .qt) 

Matroska (.mkv, .mka) 

DD/AC3 
 DIVX(.divx), MP4 (.mp4), AVCHD 

(.mts) 

WMA  ASF (.asf, .wma, .wmv) 

DTS  
 

Video 

H.263 Kodek Sorenson 3GPP (.3gp), FLV (.flv) 

H.264 AVC 

H.264 supports High 

Profile (HiP) 4.1  

H.264 Baseline Profile 

(BP) 

3GPP (.3gp) 

MP4 (.mp4) 

MPEG TS (.ts) 

Matroska (.mkv) 

AVI (.avi) 

Flash (.flv, .f4v) 

Quicktime (.mov) 

AVCHD (.mts) 

MP4 (SP and 

ASP) 

 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MP4  (.mp4). 

DivX (.divx), MPEG TS (.ts) 

VP6  Flash (.flv) 

WMV9/VC-

1 

 
ASF (.wmv, .asf), MPEG TS (.ts) 

 

S ohledem na to, že Google TV je založena na mobilním operačním systému Android, 

sdílí s ním i technologie doručování obsahu popsané v předchozí kapitole.   
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2.4.7 KONZOLE 

Dalšími zařízeními, která se dají využít pro sledování multimediálního obsahu, jsou 

herní konzole. Stejně jako v případě chytrých televizí tak i na trhu s herními konzolemi 

existují tři největší výrobci, kterými jsou Microsoft se svým aktuálním Xbox One, Sony 

s Playstation 4 a Nintendo s Wii U. 

 

Obrázek 8: Rozdělění trhu  s konzolemi podle prodejů [42] 

Herní konzole samy o sobě fungovat nemůžou a tak vyvstává otázka, proč využívat 

služby herní konzole pro přístup k multimédiím, místo využití samotné televize pro tyto 

účely. Důvody jsou hned dva. První, televize funguje na svém vlastním systému a pro 

přepnutí zpátky na herní konzoli je třeba zvolit jiný vstup. Druhý, herní konzole 

umožňuje přístup ke službám, ke kterým na chytré televizi přístup není. Každá 

společnost se ve své konzoli zaměřuje na jiný druh zákazníka/uživatele.  

Xbox One je zařízení, které se snaží postavit veškerou zábavu na jednom zařízení. 

Integruje služby, které jsou dostupné i pro chytré televize z důvodu snadnějšího přístupu 

uživatele k službě a taky z důvodu, aby uživatel měl možnost kdykoliv přejít ze 

sledování obsahu na hraní her. Pro získání možnosti sledovat streamovaná média a hru 

více hráčů přes internet je třeba platit službu Xbox live gold. Cena služby za rok je 

v České republice okolo 1500kč, v Spojených státech amerických je cena $60. 

Zajímavostí je, že pro přístup k měsíčně placené službě jako je Netflix, je třeba přidat 
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další měsíční poplatek za Xbox live. Tuto skutečnost Microsoft plánuje odstranit 

vydáním levnější konzole Xbox one. 

Playstation 4 je více zaměřen na hraní her a multimédia nejsou tak důležitou součástí. I 

přes to Playstation 4 nabízí vlastní obchod s filmy, hudbou a dále podporuje DVD, 

Blue-Ray a přístup na služby jako Netflix, BBC News aj. Stejně jako má Microsoft 

Xbox live gold pro hraní více hráčů přes internet, má i Sony službu Sony Entertaiment 

Network, kterou je třeba platit navíc. Ve Spojených státech amerických je cena služby 

$50 na jeden rok, cena v České republice je kolem 1300kč.  

Nintendo stejně jako jeho konkurenti poskytuje možnost sledovat určité služby pomocí 

konzole. Popřípadě využít kompatibilního zařízení pro nahrávání konkrétního pořadu. 

Nintendo stejně jako obě předchozí herní konzole umožňuje hru více hráčů přes 

internet, tato služba ovšem není u Nintenda nikterak zpoplatněna. 

Všechny tři konzole sdílí podporu videí v rozlišení Full HD a nižší, rovněž možnost 

připojení k internetu pomocí Wi-Fi a nebo kabelem. Výjimkou je Wii U, které 

umožňuje připojení do internetu pouze přes Wi-Fi.  

Stejně jako chytré televize nabízí herní konzole možnost doinstalování aplikací pro 

sledování multimediálního obsahu pomocí služeb jako je Netflix, Hulu Plus apod. U nás 

tyto možnosti pro konzole nejsou, služby Voyo, TopFun, HBOGO.cz nepodporují herní 

konzole. 
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2.4.8 DALŠÍ ZAŘÍZENÍ 

Mezi další zařízení se dají zařadit pokročilé set-top boxy, DVD a Blue-ray přehrávače 

s pokročilými funkcemi a speciální zařízení jakými jsou Google Chromecast, Roku 

streaming stick a zařízení, které je schopen si pokročilý uživatel poskládat sám. U všech 

zařízení se předpokládá připojení k televizi. 

U všech těchto zařízení se předpokládá připojení k internetu ať už pomocí kabelu u set-

top boxů, DVD a blue-ray přehrávačů, tak i u některých specifičtějších zařízení. Google 

Chromecast nebo Roku streaming stick jsou ovšem tak malými zařízeními, že připojení 

do internetu pomocí kabelu by nebylo možné a jedinou možností je Wi-Fi. Opět lze 

tento trh rozdělit na celosvětový a Český, kde dostupnost služeb je velmi rozdílná. 

Takovýchto specifických zařízení je velká spousta a vypisovat pro každé zařízení 

podporované formáty a protokoly by zabralo velké množství stran. Dále se tedy tato 

kapitola bude věnovat netradičním řešením. 

2.4.9 CHROMECAST 

Jedno z netradičních zařízení je Google Chromecast (dále jen Chromecast). Jedná se o 

malé levné zařízení, které se zapojuje do HDMI portu v televizi a je napájeno buď 

přímo z HDMI (pokud to umožňuje tento port) nebo pomocí USB kabelu. Chromecast 

sám o sobě umí jen zobrazovat obsah na obrazovce a být připojený na bezdrátovou síť. 

Síla tohoto zařízení však tkví v propojení s chytrým telefonem, tabletem nebo 

počítačem na síti. V tu chvíli je možno pomocí určitých aplikací inicializovat toto 

zařízení a spustit požadovaný obsah na televizi. Chytrý telefon, nebo tablet pak slouží 

jako ovládání pro spuštěný obsah na Chromecastu, streamované data nejdou přes chytré 

zařízení a až pak do Chromecastu, ten si po inicializaci přebírá data pod svou režii. 

Pomocí prohlížeče Chrome, lze takto zobrazovat bezdrátově na televizi jednotlivé 

záložky prohlížeče nebo rovnou celou obrazovku počítače. 

Samotná služba je nazvána Google Cast. Podporuje formáty MP4 a WebM, Adaptive 

Streaming pomocí MPEG-DASH, SmoothStreaming, nebo HLS. Dále podporuje 

kodeky pro video H.264 a VP8. Podporované kodeky pro audio jsou HE-AAC, LC-

AAC, CELT/Opus, MP3, Vorbis. Podporované jsou i titulky a DRM PlayReady a 

Widevine [43].  
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2.4.10 XBMC MEDIA CENTER 

Nepředstavuje konkrétní hardwarové řešení, ale softwarový open source přehrávač 

multimédií z lokálních úložišť a internetu. Jeho zajímavostí je, že funguje téměř všude 

na Microsoft Windows, Apple OS X, Linuxu, Apple TV, Raspberry Pi a dokonce 

existuje samostatná odnož Linuxu Ubuntu s názvem XBMCbuntu. Pokud je má uživatel 

dostatečné znalosti nebo čas pro hledání na internetu dokáže si postavit vlastní chytré 

zařízení za menší obnos než u jiných řešení, ovšem přijde o některé možnosti, které 

nabízí komerční řešení. Ideální kombinací pro stavbu takového zařízení je Raspberry Pi 

a využití jednoho z předpřipravených řešení založených na XBMC [44]. 

Takové řešení umožňuje: 

 Přehrávat video kódované pomocí H.264 ve Full HD 1080p 

 Přehrávat videa kódované pomocí XviD a posledních verzí DivX 

 Přehrávání MJPEG, VP6, VP8 a OGG Theora 

 V zahraničí umožňuje sledovat služby Netflix, Hulu Plus a další. V České 

republice jsou to služby Voyo, iPrima.cz, iVysílání české televize a další. 

 

2.4.11  GOOGLE TV 

Posledním z velmi specifických řešení je Google TV. Google TV je operační systém 

pro chytré televize a přídavná zařízení. Je založen na operačním systému Android a 

díky tomu nabízí široké možnosti aplikací, kterým chytré televize mají problém 

konkurovat. Na Google Play, což je obchod s aplikacemi pro operační systém Android, 

lze nalézt různé aplikace, které jsou pro Google TV uzpůsobeny. Stejně jako u běžných 

chytrých televizí ani zde nechybí Netflix, YouTube, Vimeo, Amazon Instant Video, 

HBO GO a další služby.  Zařízení, u kterých se může uživatel setkat s touto platformou, 

není mnoho, příkladem může být zařízení Asus Cube nebo z televizí LG Class Cinema 

3D. K televizi LG je dodáván dálkový ovladač s qwerty klávesnicí pro snadnější hledání 

v obsahu a na webu [45]. 
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2.5 SLUŢBY 

Tato kapitola bude věnována porovnání streamovacích služeb dostupných v zahraničí a 

v České republice. Bude se věnovat službám placeným i službám, které jsou zdarma a 

jejich přehrávačům. Bude se jednat o stručný přehled těchto služeb. 

2.5.1 NETFLIX 

Společnost Netflix a jejich služba Netflix patří mezi největší streamovací služby na 

světě. Na obrázku 9 lze vidět pokrytí služby Netflix.  

 

Obrázek 9: Mapa pokrytí službou Netflix [46] 

Tato služba umožňuje sledovat velké množství multimediálního obsahu v HD kvalitě na 

různých zařízeních, od herních konzolí, přes, chytré telefony a tablety až po chytré 

televize a další. Podporované jsou systémy Windows od společnosti Microsoft od verze 

XP a novější, dále Apple MAC OS X od verze 10.5.7 a novější založené na procesorech 

Intel. Netflix používá pro přehrávač Microsoft Silverlight verze 5 a 4. Podporované 

systémy vypsané výše platí pro verzi 5. Silverlight ve verzi 4 je podporován pouze u 

Windows pouze do verze Windows 7 a Apple MAC OS X od verze 10.4.11 a novější 

opět založených na procesorech Intel. Podporované jsou rovněž všechny čtyři hlavní 

prohlížeče, Chrome, Safari, Firefox a Internet Explorer. Pro využívání služby je 

potřeba, aby uživatel měl rychlost připojení k internetu minimálně 0.5Mbps, čím lepší 

připojení, tím vyšší bude streamovaná kvalita videa. Jeden účet lze využívat až na 6 

zařízeních, které jsou podporované Netflixem. Za službu se platí měsíční poplatek, ve 

Spojených státech amerických je to $7,99. Nabídka filmů a seriálů se mění v čase tím, 

jak společnosti Netflix končí práva na distribuci. 
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2.5.2 YOUTUBE 

YouTube je největší stránkou s video obsahem na světě. Tento obsah je zcela zdarma a 

každý, kdo se zaregistruje do této služby, má možnost přidat svá videa. Hlavní rozdíl 

Youtube například od služby Netflix je ten, že nenabízí obsah, jako jsou filmy a seriály, 

ale nechává uživatele, aby sami tvořili obsah. Videa je možno nahrávat ve formátech 

.MOV, .MPEG4, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM. Jsou 

podporována rozlišení od 426x240 pixelů až po rozlišení 4K 3840x2160 pixelů. 

Přehrávač na YouTube je primárně Flashový, ale existuje i verze využívající HTML5, 

kterou je nutno aktivovat zvlášť a ne všechna videa v něm budou fungovat. Starší videa 

byla ukládána ve formátu nekompatibilním s HTML5 a při objemu dat s jakým 

YouTube pracuje, není možné, aby všechna stará videa byla překódována do nového 

podporovaného formátu. Službu lze využít téměř na všech aspoň trochu chytrých 

zařízení od chytrých telefonů s operačním systémem Android, Windows Phone, iOS, 

přes chytré televize až po herní konzole a mnohé další.  

 

Pár informací o YouTube [47]: 

 Více jak miliarda unikátních uživatelů navštíví YouTube každý měsíc. 

 Každou minutu je nahráno na YouTube 100 hodin video obsahu 

 YouTube je přeložen do více jak 61 jazyků 

 Téměř 40% zhlédnutí na YouTube je pomocí telefonů 
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2.5.3 VOYO 

Voyo.cz videoportál společnosti CET 21. Nabízí české i zahraniční filmy, seriály, 

pořady a další video obsah. Seriály a pořady jsou hlavně z produkce komerční televize 

Nova a jejich přidružených kanálů. Podobně jako Netflix i Voyo požaduje měsíční 

poplatky za přístup k video obsahu. Cena je 189Kč měsíčně což je srovnatelné s cenou 

služby Neflix, ovšem nabídka video obsahu není tak rozsáhlá jako u Netflixu. Voyo lze 

sledovat na chytrých telefonech, tabletech, vybraných Smart TV a vybraných Blue-ray 

přehrávačích. Voyo nabízí i vlastní přehrávač pro snadnější přístup k obsahu, který je 

možno připojit k televizi. Pro přehrávání videí je využíván přehrávač Silverlight a 

Flash. Každý přehrávač je určen pro jiný účel. V silverlightu se přehrávají filmy a další 

licencovaný obsah a na trailery je určen flash. Podporované jsou: Operační systém 

Windows XP nebo vyšší, prohlížeč MS IE 8 (9), Firefox 3.5 a vyšší nebo Google 

Chrome 11 a vyšší, aktuálním Adobe Flash Player a MS Silverlight, ovladače pro 

přehrávání videa s podporou formátu H.264 (v současné době je plug-in pro přehrávání 

videa ve formátu H.264 součástí Adobe Flash Playeru a nevyžaduje samostatnou 

instalaci). Voyo nabízí možnost sledovat vybrané tituly v HD rozlišení [13]. 

2.5.4 HBO GO 

Další službou, která umožňuje sledování streamovaných videí je HBO GO. Z názvu 

vyplývá, že se jedná o službu spojenou s kabelovou televizí HBO. Tato služba není 

dostupná pouze za poplatek jako kupříkladu předchozí Voyo, ale je vázána na 

poskytovatele kabelových televizí, kteří tuto službu podporují a uživatel musí mít 

předplacený kanál HBO. Služba HBO GO logicky obsahuje pořady dostupné na 

kabelové televizi HBO, které jsou nabízeny v českém znění a vybrané tituly i 

v originálním znění s titulky. HD kvalita titulů zatím dostupná není. Obdobně jako u 

služby Netflix je možné propojit s jedním účtem více zařízení, u HBO GO je to 4 oproti 

6 u Netflixu. Služba je dostupná na většině chytrých zařízení od chytrých telefonů 

s operačním systémem Android, Windows Phone či iOS, tabletech a vybraných 

chytrých televizích. Pro přehrávač je využit Silverlight [48].  
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2.5.5 STREAM.CZ 

Stream.cz patří společnosti Seznam.cz, která v říjnu roku 2013 změnila kompletně 

koncept tohoto video serveru. Dříve byl Stream.cz jen českou obdobou YouTube. 

V roce 2013 byla možnost nahrávat uživatelská videa na Stream.cz naprosto zrušena, 

služba Stream.cz dostala nový grafický vzhled a obsah je nyní v režii společnosti 

Seznam.cz. Stream.cz je bezplatná služba a umožňuje uživateli sledovat obsah 

vytvořený společností Seznam.cz, více než YouTube se nyní Stream.cz podobá VOD 

televizi, kde si uživatel vybere pořad, který chce sledovat a sleduje. Postupně přibývají 

další díly i další pořady, které lze sledovat. Pro přehrávání obsahu je určen Flash, v rané 

verzi bylo využíváno i HTML5, které se neosvědčilo pro počítače a na počítačích je 

přehrávač pouze Flashový. S HTML5 se může uživatel setkat v prohlížeči na mobilním 

zařízení, pokud pro dané mobilní zařízení neexistuje aplikace Stream.cz. Podporovány 

jsou zatím pouze mobilní operační systémy Android a iOS [49]. 

2.5.6 IVIO 

Ivio.tv je internetový server s filmy a seriály, které lze přehrát zdarma. Zdarma lze filmy 

a seriály sledovat díky vložené reklamě. Stejně jako u Voyo je možnost si tuto službu 

předplatit a mít přístup k rozšířenému obsahu a bez reklam. Cena za měsíc je stejná jako 

u Voyo 189kč za měsíc. Některé filmy je třeba platit, i když má uživatel předplacenou 

službu z důvodu licenčních podmínek. HD rozlišení je dostupné pouze pro některé 

tituly. Obdobně jako u služby Netflix a HBO GO je možno s Ivio propojit až 4 zařízení. 

V tuto chvíli je podporován pouze mobilní operační systém iOS. Aplikace pro iOS má 

zatím omezenou funkcionalitu. Pro systém Android je vyvíjená aplikace s plnou 

funkcionalitou, dostupná by měla být koncem května 2014. Podpora je stejná jako u 

Voyo: Operační systém Windows XP nebo vyšší, prohlížeč MS IE 8 a vyšší, Firefox 3.5 

a vyšší nebo Google Chrome 11 a vyšší, MS Silverlight, ovladače pro přehrávání videa 

s podporou formátu H.264 [50].  
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2.5.7 IVYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE 

Česká televize nabízí na internetu archiv svých pořadů a zahraničních filmů a pořadů, 

které odvysílala a má práva na jejich zveřejnění na internetu. Česká televize nabízí 

obsah zdarma a některé pořady i v HD rozlišení 720p. Navíc je nabízeno živé vysílání 

s možností vrátit se až o 3 hodiny zpět ve vysílání. Aplikace pro sledování archivu, 

živého vysílání, aplikaci pro tablety a chytré telefony a aplikaci pro sledování stanice 

ČT Sport společně s dalšími informace o sportu. Dále je nabízena služba HbbTV aneb 

Hybrid Broadcast Broadband TV. Pro využití této služby musí mít uživatel mít zařízení 

kompatibilní s touto službou ať už televizi, nebo set-top box, které umožnuje připojení 

k internetu. HbbTV nabízí rozšířené informace o pořadech, televizním programu a 

přidává funkcionalitu do vysílání, kupříkladu si uživatel může zobrazit další krátké 

zprávy, které se objevují ve spodní části zpráv a mnoho dalších funkcí. Pro přehrávač je 

využíván Adobe Flash [51]. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Tato kapitola se bude zabývat dvěma tématy, prvním je pohled do budoucna jak 

z pohledu technologií, tak i z pohledu služeb. Druhá část se bude zabývat doporučením 

pro potencionálního zájemce o vybudování služby pro poskytování multimediálního 

obsahu. 

3.1.1 BUDOUCNOST 

Momentální stav je takový, že každé zařízení podporuje jiné formáty, protokoly a na 

webu je několik různých přehrávačů, které je nutno doinstalovávat do prohlížeče a 

rovněž každý podporuje trochu jiné formáty a protokoly. Sám poskytovatel obsahu musí 

spravovat obsah v různých formátech což je náročné na úložný prostor. Možné řešením 

tohoto problému tkví ve standardizaci. Takový standard již existuje, jmenuje se MPEG-

DASH, ale jeho implementace je stále velmi pomalá. Slovo DASH je zkratka z 

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, aneb dynamické adaptivní streamování 

pomocí HTTP. Snaha je o to, aby jedna technologie fungovala na co nejvíce zařízeních. 

Momentální situace je ta, že každá technologie jako Microsoft Smoothstreaming, Apple 

HTTP Live Streaming a Adobe HTTP Dynamic streaming používá jiné rozdělování 

souboru na části pro účely Adaptive Streaming a koncové zařízení musí podporovat 

odpovídající proprietární protokol. Jednotlivé části mohou u MPEG-DASH mít různou 

velikost, doručovaná část obsahu může obsahovat informaci o délce další části. MPEG-

DASH podporuje různé způsoby zabezpečení pomocí DRM a šifrování. Pokud by byl 

využíván MPEG-DASH na všech zařízeních, mohl by se tím snížit počet rozdílných 

formátů na úložištích a jediné rozdělení, které by bylo nutné, by bylo podle kvality 

obsahu, rozlišení, datového toku apod. [52].  

Dalším trendem kam se technologie můžou ubírat je širší podpora rozlišení 4K 4096 x 

2160 pixelů a vyšších rozlišení jako 6K a 8K. Pro takovéto rozlišení bude třeba připravit 

zařízení a služby, aby dokázaly zpracovávat a přehrávat takovéto rozlišení. Udržování 

obsahu v takovémto rozlišení bude velmi náročné na úložné prostory a bude třeba 

investovat do datových center a úložišť. 

V budoucnosti by se do České republiky mohly dostat služby jako Netflix a jiné. Čímž 

by značně ovlivnily místní trh, pro uživatele by to bylo přínosem, ale pro tuzemské 

poskytovatele obsahu by se ztížily podmínky konkurence. Jelikož tyto služby nejsou 
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žádnými nováčky v poskytování video obsahu a jejich podpora a poskytnuté služby jsou 

stále trochu dál, než služby na tuzemském trhu. 

Tyto technologie jsou ovšem již přítomny na trhu, jen jejich dostupnost je stále nízká a 

co přinese budoucnost dál, se dá pouze odhadovat, jelikož toto odvětví se vyvíjí čím dál 

tím rychleji. 

3.1.2 DOPORUČENÍ 

Na základě zjištěných informací bylo vytvořeno toto doporučení, pro zájemce vytvořit 

video streamovací službu. 

Rozhodnutí o vytvoření služby, by měl předcházet průzkum trhu a snažit se poskytnou 

takovou službu, která na trhu chybí nebo není dostatečně rozšířená. Inspiraci je 

doporučeno hledat v zahraničních službách, které u nás nejsou. 

Zájemce by měl zvážit, zda využije služeb externí CND nebo vytvoří vlastní 

infrastrukturu. Z počátku služba nebude mít dostatečně velkou návštěvnost, aby hrozilo 

přetížení serverů. To ovšem jen v případě, že se jedná o menší společnost, která chce 

provozovat pouze tuto službu. Pokud se jedná o větší společnost, která je známá na trhu 

a očekává se velký nápor uživatelů, je lepší z dlouhodobého hlediska zvážit možnost 

vytvoření vlastní CDN.  

Dále je třeba zvážit, jakým způsobem bude obsah uživateli doručován. Zda se bude 

jednat o živé vysílání (Live Stream) nebo obsah na požádání (VOD). V obou případech 

je doporučeno využít technologii Adaptive Streaming a podle přehrávače 

implementovat konkrétní řešení. Do budoucna je doporučena implementace MPEG-

DASH, z důvodu univerzality.  

Následujícím rozhodnutím je v jakém formátu se budou uchovávat data na úložišti. 

Tento formát by měl korespondovat s konkrétním typem přehrávačem a technologií 

přenosu dat, kterou tento přehrávač podporuje. Opět je doporučena implementace 

MPEG-DASH do budoucna. Měla by být zvážena i všechna zařízení, na které 

provozovatel cílí. V dnešní době je doporučeno se zaměřit na rostoucí trh mobilních 

zařízení a chytrých televizí. 



76 

 

Poté je třeba zvážit, zda bude třeba tento video obsah chránit před jeho zneužitím. Ať už 

pomocí šifrováním nebo DRM řešením. Pokud se bude jednat o obsah, který bude 

provozovateli poskytován, kupříkladu od filmových společností, bude nutné tento obsah 

chránit. Provozovatel služby většinou za tento obsah platí a filmové společnosti 

takovýto obsah neposkytnou, pokud provozovatel neprokáže zabezpečení služby. 

Nutné je taky rozhodnout jaký server bude využit pro distribuci obsahu, popřípadě 

kombinace serverů. Zda bude využit placený server či open source řešení. Ke zvážení se 

nabízí i to zda provozovatel má dostatečnou síťovou infrastrukturu a připojení 

k internetu, aby zvládl takovýto druh služby. S tím je spojeno rozhodnutí, zda si má 

provozovatel pronajmout úložiště pro svá data nebo nakoupit úložiště vlastní. Při 

velkém množství videí se nároky na úložiště mohou vyšplhat na petabajty.  

Provozovatel by rovněž měl zvážit, zda umožní uživatelům nahrávat videa a bude tedy 

jeho služba podobná YouTube, Vimeo a dalším nebo bude poskytovat převážně vlastní 

obsah jako kupříkladu Stream.cz nebo bude poskytovat nakoupený obsah od jiných 

stran jako například Ivio. Nebo zvolí kombinaci jako Voyo, Netflix, které nabízí i 

vlastní obsah, ale i nakoupený obsah.  

Poslední věc, kterou je třeba zvážit je způsob zpeněžení. YouTube, Stream.cz a Ivio 

využívají reklamy při přehrávání videa, ať už na stránce nebo přímo ve videu. Další 

možností je zavedení měsíčních poplatků a poplatků navíc, za prémiový obsah, jak to 

mají služby Netflix, Voyo i Ivio. 
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ZÁVĚR 

Vytvoření a správa služby pro streamování multimédií je komplexnější než se zdá a 

rozhodně to není jen o podpoře formátů videa v prohlížečích a jejich zabezpečení. Tato 

práce se snaží poskytnout pohled na takovouto službu v širokém měřítku. Od jejich 

základů, bez kterých nemůže existovat, až po koncové zařízení, které využívá uživatel.  

Dále mapuje trh se streamovacími službami ve světě i v České republice a nabízí tak 

představu o trhu a konkurenci.  

Potencionálnímu zájemci o vytvoření takovéto služby nabídne, představu o 

technologiích, se kterými je nutno počítat při výstavbě takovéto služby, ale i pohled na 

prohlížeče a zařízení, na které je dobré se zaměřit, aby nová služba měla co největší 

dopad a atraktivitu pro uživatele. 

Tato práce je souhrn většiny technologií, které se skrývají za dnes velmi oblíbenými 

video službami, jako jsou YouTube, Stream.cz a mnoho dalších.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

  



II 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Procesory Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8x27, MSM8x30, MSM8960) a Snapdragon 800 (MSM8974) 

Kodek Maximální bit rate Maximální vzorkovací frekvence Podpora 
streamování 

Počet 
kanálů 

MP3 320 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

WMA Std 
9.2 

384 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

WMA Pro 768 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

AMR-NB 12.2 kbits 8 kHz Ano pro 3GP, 3G2 1 

AAC-LC 320 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

AAC+ 64 kbits for stereo, 160 kbits for 5.1 48 kHz Ano 1 nebo 2 

eAAC+ 32 kbits for stereo 48 kHz Ano 1 nebo 2 

 

Procesory Qualcomm Snapdragon S1 (MSM7x27a, MSM8x50) a Snapdragon S2 (MSM8x55) 

Kodek Maximální bit rate Maximální vzorkovací frekvence Podpora 
streamování 

Počet 
kanálů 

MP3 320 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

WMA Std 
9.2 

256 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

WMA Pro 256 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

AMR-NB 12.2 kbits 48 kHz Ano pro 3GP, 3G2 1 

AAC-LC 576 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

AAC+ 320 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

eAAC+ 320 kbits 48 kHz Ano 1 nebo 2 

 



III 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

 

Kodek
Maximální 

průměrný bit 

rate videa

Maximální rozlišení 

a počet snímů za 

vteřinu

Profil Kontejnery

Podpora 

Smooth 

Streaming

Kodek

Maximální 

průměrný 

bit rate 

videa

Maximální 

rozlišení a počet 

snímů za vteřinu

Profil Kontejnery

H.263 8 Mbps 720 x 480 s 30 fps 0 3GP, 3G2 NE H.263 8 Mbps 1280 x 720 s 30 fps 0 3GP, 3G2

VC1 20 Mbps 352 × 288 s 15 fps Simple WMV NE VC1 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Simple WMV

VC1 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Main WMV NE VC1 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Main WMV

VC1 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Advanced WMV ANO VC1 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Advanced WMV

MPEG-4 Pt 2 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Simple 3GP, 3G2 NE MPEG-4 Pt 2 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Simple 3GP, 3G2

MPEG-4 Pt 2 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Advanced Simple MP4, M4V, AVI NE MPEG-4 Pt 2 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Advanced Simple MP4, M4V, AVI

H.264 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Baseline 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO H.264 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Baseline 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV

H.264 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps Main 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO H.264 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Main 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV

H.264 20 Mbps 1920x1080 s 30 fps High 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO H.264 14 Mbps 1280 x 720 s 30 fps High 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV

Kodek
Maximální 

průměrný bit 

rate videa

Maximální rozlišení 

a počet snímů za 

vteřinu

Profil Kontejnery

Podpora 

Smooth 

Streaming

Kodek

Maximální 

průměrný 

bit rate 

videa

Maximální 

rozlišení a počet 

snímů za vteřinu

Profil Kontejnery

Podpora 

Smooth 

Streaming

H.263 2 Mbps 800 x 600 s 30 fps 0 3GP, 3G2 NE H.263 2 Mbps 800 x 480 s 30 fps 0 3GP, 3G2 NE

VC1 2 Mbps 800 x 600 s 30 fps Simple WMV NE VC1 2 Mbps 800 x 480 s 30 fps Simple WMV NE

VC1 2 Mbps 800 x 600 s 30 fps Main WMV NE VC1 1 Mbps 400 x 240 s 30 fps Main WMV NE

VC1 2 Mbps 800 x 600 s 30 fps Advanced WMV ANO MPEG-4 Pt 2 2 Mbps 800 x 480 s 30 fps Simple 3GP, 3G2 NE

MPEG-4 Pt 2 2 Mbps 800 x 600 s 30 fps Simple 3GP, 3G2 NE H.264 2 Mbps 800 x 480 s 30 fps Baseline 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

MPEG-4 Pt 2

2 Mbps 800 x 600 s 30 fps

Advanced Simple

MP4, M4V, AVI NE

H.264

2 Mbps 

nebo 768 

Kbps podle 

úrovně 800 x 480 s 30 fps

Main

3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

MPEG-4 Pt 2 

pro zařízení s 

512MB ram
10 Mbps

Simple

3GP, 3G2, MP4, M4V NE

H.264

2 Mbps 

nebo 768 

Kbps podle 

úrovně 800 x 480 s 30 fps

High

3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

H.264 10 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Baseline 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

H.264 10 Mbps 1280 x 720 s 30 fps Main 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

H.264 10 Mbps 1280 x 720 s 30 fps High 3GP, 3G2, MP4, M4V, MOV ANO

Procesory Qualcomm Snapdragon S1 (MSM8x50) a Snapdragon S2 (MSM8x55)

Procesory Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8x30, MSM8960) a Snapdragon 800 (MSM8974) Procesor Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8x27)

Procesor Qualcomm Snapdragon S1 (MSM7x27a)


