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PM
Modul 5: Streaming media

Inledning

Efter en tids sjukdom blev jag tvungen att avbryta kursen på våren 2012 och när jag tog 
upp den igen på sommaren så tog jag itu med denna modul. Kursen hade inte fungerat 
bra för mig på våren, det var alltid något som hände att jag blev efter. Men nu började allt 
flyta på igen. Den teoretiska delen i kursmaterialet ledde mig in till HowStuffWorks 
bekanta webbplats och en väldigt - enlig min mening - pedagogisk artikel om Streaming 
Servers som jag inte kände till som mycket om förut. Den finns här:

http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/streaming-video-and-audio3.htm

Där fanns faktiskt mycket nytt att hämta. Men också Wikipedias artiklar om samma ämne 
samt om video-taggen i HTML5 gav mycket ny kunskap. Jag hade försökt bädda in video 
med den på min webbplats förut men det hade inte fungerat så bra. Jag såg nu att man 
nog måste ange multipla källor för sin video om den säkert ska spelas upp. Det tas också 
upp på W3Schools sida om video-taggen, där deras exempel anger både en mp4 och en 
ogg-fil som källa. 

My Flash Payer
Vidare tog jag itu med att koda en egen Flash-spelare i Flash-builder såsom vi på lilknande 
sätt hade gjort på kursen "Flash med ActionScript". Det rörde sig, såsom det också stod i 
anvisningarna, endast om några få rader kod som skickas med som bilaga till detta PM.
Det fanns inga större problem där än att komma ihåg  en del av det vi lärt i våras i 
Actionscriptkursen.

http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/streaming-video-and-audio3.htm


Tester
När det kom till testerna i olika webbläsare blev jag flrst lite förvirrad. Som jag också skrev 
i loggoken:
"... Idag har jag hållit på med mätningarna det frågas om i modul 5 “Streaming media”.
Först var jag inte riktigt säker vad som krävdes av uppgiften. Frågorna löd:
“Hur fort börjar videon spela från det att den börjar laddas ner/tryckt på play?”
“Du skall undersöka hur olika webbläsare fungerar när du väljer att ladda ner video”
Skulle man ladda ned videorna via “Spara länk som..” eller skulle man spela upp dem 
direkt i webbläsaren “Öppna”? Eller är det samma sak eftersom att även vid Öppna så 
laddas filmerna ner till temporära filer? Men de flesta webbläsare, alla utom IE och till viss 
del Safari, spelade ju upp filmerna nästan omedelbart! 
Efter att hållit på ett tag med olika webbläsare började jag misstänka att detta skedde för 
det fanns inbyggda eller installerade plug-ins som skötte den automatiska uppspelningen. 
I Firefox var det VLC-plugin som var aktiverat. I Internet Explorer fanns som sagt öht 
inget plugin.Vad gäller Google Chrome lyckades jag inte inaktivera dess plugin,
kanske för att jag inte använder den webbläsaren så mycket. Efter att ha klargjort allt detta 
kunde jag börja testerna på nytt ..."
Jag fick då följande resultat som utförligt presenteras i sajten under Streaming 
Media/Measurements. 
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