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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou IPTV, především pak návrhu řešení 

middlewaru pro IPTV set-top-box Motorola VIP. První část práce je věnována teoretickému 

popisu problematiky IPTV, jeho služeb, výhod, nevýhod a rozdílností oproti ostatním způsobům 

šíření televizních a rozhlasových služeb. V práci je dále popsán způsob distribuce signálu v 

IPTV síti a celková architektura této sítě. Ve druhé části je podrobně popsáno řešení IPTV 

middlewaru Beesmart Lite pro STB Motorola VIP, včetně jeho nejdůležitějších funkcí a 

nastavení. Popsán je také bootovací proces IPTV STB Motorola a infocast server. V poslední 

části práce je popsáno zprovoznění celého řešení v učebně optických přístupových sítí. 
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Abstract 

This thesis deals with IPTV, especially the draft middleware solutions for IPTV set-top 

box Motorola VIP. The first part is devoted to the theoretical description of the issue IPTV, its 

services, advantages, disadvantages and differences compared to other modes of television and 

radio services. The paper also describes how the IPTV signal distribution network and the 

overall architecture of the network. In the second section details the IPTV middleware solution 

Beesmart Lite for Motorola STB VIP, including its most important functions and settings. Also 

disclosed is a boot process of IPTV STB Motorola and infocast server. The last part describes 

the commissioning of the entire solution in a classroom of optical access networks. 
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Úvod 

Pro distribuci digitálního televizního a rozhlasového vysílání je používáno několik 

klasických metod, jako jsou pozemní DVB-T, satelitní DVB-S a kabelové DVB-C. Postupným 

navyšováním přenosových rychlostí v domácnostech pomocí xDSL technologií nebo optických 

přístupových sítí FTTx, se na trhu začíná čím dál více prosazovat i nový druh distribuce 

digitální televize IPTV, která představuje systém, ve kterém jsou služby digitální televize šířeny 

prostřednictvím IP protokolu. IPTV je často poskytována, jako součást Triple Play, což značí 

balíček datových, hlasových a video služeb. IPTV je nejvíce podobné kabelovému šíření       

DVB-C, které se ale často omezuje jen na místa s vysokou hustotou obyvatel. 

Největší výhodou IPTV je daleko větší interaktivita diváků, která přináší mnoho výhod, 

jak pro poskytovatele služeb, kteří získávají větší přehled o sledovanosti pořadů a důležité 

informace o jednotlivých divácích, tak i pro samotné příjemce, kterým jsou nabízeny 

doprovodné služby, jako je EPG (elektronický programový průvodce), PPV (placené pořady), 

VoD (video na přání), VCR (televizní archiv), videopůjčovna a další služby. Ty se liší podle 

konkrétní nabídky jednotlivých poskytovatelů. 

Pro úspěšné nasazení IPTV do sítě poskytovatele, je kromě dostatečné šířky pásma 

potřeba také zvolit vhodné komponenty, ať už hardwarové nebo softwarové. Mezi nejdůležitější 

prvky patří middleware, který zajišťuje veškeré uživatelské funkce a služby, které jsou 

poskytovány prostřednictvím IPTV sítě, je to vlastně jádro celého systému. Na straně příjemce 

je pak důležitým prvkem IPTV STB, který dekóduje přicházející IP pakety a následně převede 

video toky na plynulý obraz do uživatelova televizoru. 

V této diplomové práci bude nejprve popsána problematika IPTV, její rozdíly oproti 

jiným způsobům distribuce televizních kanálů a rozdíly oproti internetové televizi. Budou také 

popsány některé služby spojené s IPTV. Dále bude v této práci věnována pozornost způsobu 

šíření IPTV signálů v IP síti a popsání důležitých protokolů pro přenos nebo směrování v IPTV 

síti. V práci bude také popsána architektura IPTV sítě. 

Hlavní část práce bude věnována IPTV STB Motorola VIP, kde bude nejprve popsán 

bootovací proces těchto typů STB, možnosti nastavení infocast serveru, který STB Motorola 

využívá k načtení různých informací. Cílem práce je pak sestavit vhodný middleware pro IPTV 

STB Motorola VIP. V práci bude popsán podrobný návod instalace middlewaru a ostatních 

prvků nutných ke zprovoznění celého systému. 
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1 IPTV 

IPTV (Internet Protocol Television) se stává stále více oblíbenou službou. Jedná se       

o televizi, která je šířená pomoci IP (Internet Protocol) přes paketové přepínané sítě (packet-

switched network). Oproti klasickým způsobům šíření TV vysílání, jako jsou satelitní, pozemní 

nebo kabelové vysílání, přináší několik rozdílností [18], [19]. 

Jedním z těchto rozdílů je místo, ve kterém dochází k přepínání jednotlivých televizních 

kanálů. U většiny dosavadních způsobů šíření televizních kanálů je použito tzv. broadcastové 

vysílání. Jak je znázorněno na obr. 1.1, k divákům jsou přivedeny všechny kanály souběžně a 

divák si je přepíná na své televizi, nebo set-top-boxu [18], [19].  

 

Obrázek 1.1: Tradiční metoda TV vysílání 

Jak je vidět na obr 1.2, je situace při způsobu přepínání kanálů u IPTV odlišná, oproti 

klasickým způsobům vysílání, kde jsou všechny kanály součastně přivedeny až k divákovi.      

U IPTV si divák nejdříve vybere kanál, na který se chce dívat, poté prostřednictvím sítě o tento 

konkrétní kanál zažádá a následně je k tomuto divákovi kanál vysílán. Toto je způsobeno 

především malou šířkou pásma, kdy nedostatečná šířka pásma v síti LAN by neumožnila přenos 

všech kanálů zároveň [18], [19]. 

 

Obrázek 1.2: Metoda IPTV vysílání 
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Z výše uvedeného způsobu přepínání u IPTV vyplývá několik nevýhod. První spočívá  

v určitém prodlení, než dojde k přepnutí kanálu (tzv. Channel Zapping). Při každém přepnutí 

kanálu musí dojít k odhlášení z multicastové skupiny a přihlášení do jiné. K přihlašování a 

odhlašování multicastových skupin se využívá protokol IGMP, který je popsán v další kapitole. 

Channel zapping se snaží různé standardy snížit na minimum [3], [19].  

Další nevýhodou je, když má některá domácnost více televizí, budou se muset všichni 

dívat jen na jeden kanál, což je velmi nepraktické. Je si ale třeba uvědomit, že tato omezení jsou 

dána pouze šířkou pásma, která pomocí moderních technologií (například optických přípojek 

FTTx) může být značně navýšena a umožnit přenos více kanálů k příjemcům [19].  

Jednou z největších dnešních výhod IPTV řešení je, že příjemce IPTV již není jen 

pasivním příjemcem TV vysílání, jako je tomu při většině dnešních způsobů distribuce TV 

vysílání. IPTV přináší mnohem více interaktivity, než tomu bylo doposud a společně s větší 

interaktivitou přicházejí další služby, díky kterým má IPTV bezesporu velkou budoucnost [19].  

Poskytovatelé IPTV mají přesný přehled, kolik lidí se zrovna dívá na jednotlivé kanály. 

IPTV také přináší možnost individuálně přizpůsobovat obsah vysílání. U klasických způsobů 

televizního vysílání tato možnost není a ke všem příjemcům je vysílán vždy stejný obsah [3]. 

1.1 IPTV služby 

Základní IPTV službou je klasické poskytování kanálů, výhodou je, že v prostředí IPTV 

lze přizpůsobovat nabídku kanálů jednotlivým uživatelům (např. zpoplatněné kanály). Díky 

IPTV set-top-boxu (bude rozebrán v dalších kapitolách) koncový uživatel může komunikovat    

s poskytovatelem, který mu následně poskytuje služby, které si vyžádá. Kromě základní TV 

služby umožňuje IPTV, díky interaktivitě příjemce, celou řadu dalších služeb [15]. 

1.1.1 VoD (Video on Demand) 

Díky službě videa na přání lze poskytovat uživatelům individuální vysílání na základě 

jejich požadavků v čase, který si sami určí. Obsah na straně poskytovatelů většinou představuje 

určitá databáze filmů uložených na discích VoD serveru. Příjemce si pak prostřednictvím IPTV 

STB vybere požadovaný obsah a následně je mu tento obsah zasílán pomocí unicastového 

vysílání. Tato služba může být například poskytována za poplatek, kdy si poskytovatel určí cenu 

každého filmu, nebo v rámci předplatného [15]. 

1.1.2 EPG (Electronic Programming Guide) 

Jedná se o programového průvodce, který je realizován jako aplikace v rámci IPTV 

služeb a umožňuje také různé druhy vyhledávání obsahu podle určitého žánru, titulu nebo 

klíčového slova. EPG je založeno na principu klient-server, kdy klientská část je umístěna         

v IPTV set-top-boxu. Nejprve si příjemce na ovladači STB zadá spuštění programového 

průvodce, následně STB naváže spojení se serverem, který následně posílá požadovaná data 

(pomocí HTTP), která obsahují například program určité stanice [15]. 
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1.1.3 VCR (Video Cassette Recorder) 

Jedná se o video ze záznamu (podobná služba jako VoD), kdy si příjemce nechá nahrát 

vybraný TV pořad, buď na server poskytovatele, případně na svůj STB (pokud tuto funkci 

obsahuje) a později si ho přehraje [16]. 

1.2 IPTV a Internetová televize 

IPTV se zásadně liší od internetové televize, tím že je poskytována a řízena operátorem 

nebo poskytovatelem telekomunikačních služeb (Telecom Service Provider). Oproti tomu 

internetová televize je otevřená, dostupná všem. Jedná se vlastně o ekvivalent webové stránky, 

která nemá geografické hranice a může být dostupná odkudkoliv, i když je také většinou 

omezována na území určitého státu. IPTV je ekvivalent kabelové, satelitní a radiové televize. Je 

omezená geograficky poskytovateli služeb [1]. 
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2 Způsob přenosu v IPTV 

2.1 Multicast 

Multicast je způsob posílání paketů v síti, který značně šetří šířku pásma páteřní sítě 

tím, že zasílá pouze jednu kopii mediálního proudu do sítě. Mediální tok je dále kopírován a 

posílán k jednotlivým účastníkům, kteří jsou přihlášeni do dané multicastové skupiny na okraji 

páteřní sítě [2]. 

Digitální televize vyžaduje značně velkou šířku pásma (cca 2-20 Mbps na jeden kanál). 

Větší televizní stanice jako CNN, HBO mají několik stovek tisíc diváků. Pokud bychom chtěli 

šířit TV kanály pomocí point-to-point mechanismu ke všem těmto divákům, potřebovali 

bychom šířku pásma ve stovkách gigabitů za sekundu. O mnoho efektivnější je způsob 

distribuce video obsahu pomocí multicastů, jak můžeme vidět na obr. 2.1, kde je vlevo 

znázorněno šíření stejného obsahu pomocí unicastu více příjemcům, a v pravé časti obr. 2.1 je 

znázorněn stejný přenos za použití multicastu. Obsah každého kanálu je tak poslán z hlavní 

stanice (head-end - viz kapitola 3) pouze jednou bez ohledu na počet diváků [1]. 

 

Obrázek 2.1: Unicast přenos (vlevo), Multicast přenos (vpravo) 

2.1.1 Distribuční stromy 

Distribuční strom je vytvořen tak, aby spojil veškeré sítě, ve kterých existuje přijímač 

určité multicastové skupiny. Distribuční strom se chová dynamicky a ve chvíli, kdy se do 

multicastové skupiny přihlásí nový příjemce, tak vytvoří novou větev, naopak při odhlášení 

příjemce větev zruší. Máme k dispozici dva typy distribučních stromů, zdrojový strom (source 

tree) a sdílený strom (shared tree) [7]. 

Zdrojový strom se někdy také nazývá "strom nejkratší cesty" (Shortest path tree), 

protože vždy posílá data ze zdroje nejkratší cestou ke všem sítím s příjemcem. U tohoto typu 

distribuce existuje pro každou multicastovou skupinu samostatný strom, což klade značné 

požadavky na směrovače. Na obr. 2.2 je znázorněn příklad zdrojového stromu. K označení se 

používá notace <S,G>, kde S (Source) označuje zdroj a G <groupe> označuje multicastovou 
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skupinu, strom zobrazený na obr. 2.2 nese tedy například označení <192.168.0.2,225.1.1.1> [7], 

[8]. 

 

Obrázek 2.2: Distribuční zdrojový strom " Shortest path tree " 

Sdílený strom (Shared tree) oproti zdrojovému stromu využívá k sestavení tzv. "bod 

setkání", neboli kořen (Rendezvous point), do kterého posílají zdroje pomocí unicastu svá data, 

která jsou z kořene šířena k příjemcům, jak je znázorněno na obr 2.3. Nevýhodou je, že se data 

od zdroje nešíří nejkratší cestou, výhodou je pak jeden strom pro celou multicastovou skupinu. 

Pro označení sdíleného stromu se používá notace <*,G>, kde hvězdička značí všechny zdrojové 

adresy, které vysílají do multicastové skupiny G [7], [8]. 

 

Obrázek 2.3: Distribuční sdílený strom " Shared tree " 

2.1.2 RPF (Reverse Path Forwarding) 

RPF je algoritmus, podle kterého se šíří multicastové pakety od zdroje vysílání, 

distribučním stromem směrem dolů ke klientům. RPF určuje rozhraní směrovače, přes která se 

má šířit příchozí multicastový paket. K tomuto účelu využívá běžné (unicastové) směrovací 

tabulky [7].  
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Každé rozhraní směrovače je rozděleno na downstream a upstream. Upstream rozhraní 

je na směrovači jen jedno a vede ke kořenu distribučního stromu. Rozhraní označená jako 

downstream vedou do segmentů sítě, kde jsou příjemci určité multicastové skupiny. Příjemci 

mohou být koncové stanice nebo další směrovače, které mají downstream rozhraní, za kterým je 

příjemce dané multicástové skupiny [7].  

K tomu, aby se zabránilo zacyklení multicast paketů ve smyčče a zároveň se omezilo 

vícenásobné šíření jednoho multicastu do stejného segmentu sítě, se směrovač řídí podle 

pravidla nazývaného "RPF Check". Pravidlo RPF Check říká, že pokud příjme směrovač 

multicastový paket, na rozhraní označeném jako upstream, přepošle tento paket na rozhraní, 

které má označené jako downstream. Pokud ale příjme takový paket na rozhraní označeném 

jako downstream, pak tento paket zahodí. Tento princip je znázorněn na obr. 2.4 [7], [8]. 

 

Obrázek 2.4 Reverse Path Forwarding - RPF Check 

2.2 Unicast 

IPTV se neomezuje pouze na přenos prostřednictvím multicastu. V sítích s dostatečnou 

šířkou pásma mohou být použity i unicasty, čímž lze získat větší kontrolu nad zákazníkem. 

Například, je jednodušší zaměřit reklamu na základě prohlížení, návyků konkrétní domácnosti  

v případě, že je koncový bod jednoznačně adresovatelný. Dalším příkladem služby, která 

využívá unicastů je pauzování živého televizního vysílání, kdy se využívá vyrovnávacích 

serverů rozmístěných v síti. Pokud uživatel zastaví (pause) IPTV stream, tak STB zareaguje tak, 

že se odhlásí z multicastové skupiny a začne přijímat unicast. Dalším typem služby využívající 

unicast je video na přání - VoD. Unicast se také využívá při komunikaci IPTV STB a serveru 

(middleware) [2]. 

2.3 Komprese 

Komprese signálu v IPTV umožňuje lepší využití šířky pásma redukcí video souborů 

pomocí matematických algoritmů. Kompresní metody využívají především lidské nedokonalosti 

(lidské oko nemůže odhalit všechny grafické vzory). Nejčastěji požívané způsoby komprese dat 
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u IPTV jsou MPEG-2 a MPEG-4, které definují skupinu audio a video kódovacích a 

kompresních standardů vyvinutých skupinou MPEG (Moving Picture Experts Groupe). 

 

Obrázek 2.5: Rozdělení MPEG snímků  

MPEG komprese videa využívá podobnosti snímků, které jdou za sebou tak, že nemusí 

kódovat každý snímek (frame), ale zakóduje pouze změnu mezi jednotlivými snímky. MPEG 

rozdělí jednotlivé snímky na celkově tři druhy I, P a B. I snímek je nejdůležitější typ snímku, 

protože jako jediný lze dekódovat nezávisle na ostatních snímcích (někdy je také proto nazýván 

“keyframes“), tento snímek také zabírá nejvíce místa ze všech ostatních typů snímků [17].  

Snímky typu P existují kvůli zlepšení komprese ve videu. P snímek funguje tak, že 

zaznamená (uloží) pouze změnu (rozdíl) oproti předcházejícímu I snímku nebo P snímku. Tento 

typ snímku není vhodný, pokud se video drasticky mění každým snímkem, v takovém případě 

je vhodnější užívání I snímku. B-snímky mají ze všech typů snímků nejmenší velikost a jsou 

velmi podobné P-snímků, jen se vypočítávají, jako rozdíl předchozího a následujícího (I nebo P) 

snímku, proto je nezbytné, aby byl nejprve dekódován následující I nebo P snímek, než je 

možné dekódovat a zobrazit B snímek. 

Následující tabulka 2-1 ukazuje potřebnou přenosovou rychlost při použití určité 

kompresní metody. Jak je vidět, potřebná šířka pásma pro HDTV kanál se pohybuje okolo 20 

M/b/s, zaleží na počtu aktivních řádků. 

Tabulka 2-1: Potřebné přenosové rychlosti u IPTV  

Typ vysílání SDTV SDTV HDTV HDTV 

Typ komprese MPEG-2 
H.264/MPEG-4 

AVC 

MPEG-

2 

H.264/MPEG-4 

AVC 

Přenosová rychlost 

[Mb/s] 
4 - 7 2 - 3 18 - 20 5 - 22 
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3 Protokoly IPTV 

3.1 IGMP (Internet Group Management Protokol) 

IGMP je důležitý komunikační protokol, který slouží k dynamickému přihlašování a 

odhlašování hostitele z multicastové skupiny. Komunikace IGMP probíhá mezi hosty a 

lokálním (prvním) multicastovým směrovačem. Pokud se chce některý host stát členem některé 

multicastové skupiny, zašle IGMP zprávu na lokální multicastový směrovač, který monitoruje 

IGMP zprávy a udržuje podle nich aktuální směrovací tabulku. Multicastový směrovač také 

pravidelně posílá dotazy (General query) hostitelům v síti, aby zjistil jestli je v LAN síti alespoň 

jedna stanice, která chce ze skupiny informace odebírat, v případě, že již nikdo nechce být 

členem určité multicastové skupiny, vymaže ji ze směrovací tabulky. V součastné době existují 

3 verze protokolu IGMP [6]. 

3.1.1 IGMP zprávy  

Ve verzi 1 (IGMPv1 definované v RFC 1112) jsou jen 2 typy IGMP zpráv, MQ 

(Membership query) a MR (Membership report). Pokud se chce stanice přihlásit do 

multicastové skupiny vygeneruje MR zprávu a zašle jí na adresu skupiny, které se chce stát 

členem. Multicastový směrovač, který příjme zprávu MR následně upraví záznam ve směrovací 

tabulce a posílá multicastové pakety na rozhraní, kde je připojená stanice, která zprávu MR 

vygenerovala. MR je také generována stanicí, jako odpověď na přijatou MQ zprávu, která je 

periodicky posílána multicastovým směrovačem, aby zjistil, jestli je ještě v podsíti stanice, 

přijímací informace multicastové skupiny. Pokud stanice příjme MQ zprávu, pak si zvolí 

náhodný čas, kdy naslouchá, jestli na ni neodpoví některá jiná stanice a teprve poté odešle 

odpověď ve formě IGMP MR zprávy. Na obr. 3.1 je znázorněn formát zprávy IGMPv1 [12]. 

 

 

Obrázek 3.1: Formát IGMPv1 zprávy 

Ve verzi 2 (IGMPv2 definované RFC 2236) přibyl ke zprávám MR a MQ další typ 

zprávy, používaný pro odhlášení ze skupiny LG (leave goupe). IGMPv2 pracuje podobným 

způsobem jako IGMPv1, jen díky přidané LG zprávě, může stanice/příjemce sdělit záměr 

opustit multicastovou skupinu, čímž se snižuje provoz v lokální síti, zvláště v případě, že je       

v podsíti hodně žádostí na připojení, změnu nebo odhlášení ze skupiny. Na obr. 3.2 je znázorněn 

formát IGMPv2 zprávy, který je podobný IGMPv1 zprávě. IGMPv2 využívá pole "maximální 

doba odpovědi", které nebylo využíváno v první verzi. Toto pole je nastaveno pouze u zpráv 

typu MQ, v ostatních případech je nulové. Verze 1 a 2 protokolu IGMP jsou zpětně 
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kompatibilní a pokud jsou v síti používané obě verze, pak směrovač ignoruje zprávy typu LG 

(leave goupe) [13]. 

 

Obrázek 3.2: Formát IGMPv2 zprávy  

Nejnovější verze IGMP je verze 3 (standard  RFC 3376 později nahrazen RFC 4604), 

jejíž formát je znázorněna na obr. 3.3. V této verzi přibyla možnost "filtrování zdroje", díky 

které je možné pomocí příznaků INCLUDE a EXCLUDE určit, ze kterého zdroje, nebo zdrojů 

se bude přijímat datový tok v případě, že směrovač má k dispozici více zdrojů multicástové 

skupiny. Tento princip je zobrazen na obr. 3.4 [6], [14]. 

 

Obrázek 3.3: Formát IGMPv3 zprávy 

 

 

Obrázek 3.1: Výběr zdroje signálu u IGMPv3 

3.1.2 IGMP snooping 

IGMP snooping je mechanismus určený k optimalizaci zatížení u L2 přepínačů. Bez 

tohoto mechanismu se multicast šíří na přepínači stejně jako broadcast u kterého se signál 

přepošle na všechny porty, kromě portu, ze kterého přišel. Takové řešení, ale zbytečně zvedá 
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zátěž sítě, protože za každým portem se nemusí nacházet uživatel, který potřebuje přijímat dané 

informace (multicastovou skupinu). IGMP snooping sleduje multicastový provoz, detekuje 

"join" a "leave" zprávy, aby mohl určit, za kterými porty se nachází klient, který požaduje daný 

provoz. Určuje také porty, za kterými se nachází směrovač a následně odpovědi klientů posílá 

jen na směrovače a nepřeposílá je ostatním klientům. Podle výše uvedených zjištění pak 

sestavuje tabulku, na jejímž základě dochází k dynamické konfiguraci portů přepínače pro 

přeposílání multicastu [7], [11]. 

3.2 RTP (Real-time Transport Protocol) 

RTP je protokol na čtvrté vrstvě, poskytuje paketový formát pro posílání video a audio 

obsahu přes paketovou síť. Tento protokol vyvinula pracovní skupina IETF (Internet 

Engineering Task Force) jako standard RFC 1889, který byl později nahrazen standardem RFC 

3550. Nejčastěji využívá protokol UDP na portech 5004, 5005 a 6970 [8]. 

 

Obrázek 3.5: Hlavička RTP paketu 

Na obr. 3.5 je znázorněna hlavička RTP paketu. Prvních 12 bajtů je povinných. První 

pole v záhlaví značí verzi protokolu (2 b), druhé pole označené jako P (Padding - 1 b) se 

používá k označení, jestli za záhlavím následují další doplňkové bajty, které se používají 

například pro šifrovací algoritmy s pevnou velikostí bloku. Pole X (Extension - 1 b) je 

nastaveno, pokud je přidána další rozšiřující hlavička (Extension header). CC (CSRC Count - 

4b) pole ukazuje počet CSRC identifikátorů, které jsou za pevnou hlavičkou (12 bajtů). M 

(Marker - 1 b) se používá pro označení, že aktuální data mají speciální význam pro aplikační 

vrstvu. PT (Payload Type - 6 b) označuje formát užitečného zatížení a určuje jeho výklad 

aplikací (například RTP profil pro audio a video konference s minimální kontrolou). SN 

(Sequence Number - 16 b) je číslo, které se postupně zvyšuje s každým dalším RTP paketem a 

slouží k opětovnému seřazení paketů, podle toho jak byly původně poslány [8], [9]. 

 Jelikož mohou být některé pakety nedoručeny (u RTP se neposílají nedoručené pakety 

znovu), je na každé aplikaci, jak se zachová v případě prázdných míst (například video aplikace 

může zobrazovat poslední přijatý rámec místo chybějícího). Pole TS v hlavičce RTP 

(TimeStamp - 32 b) vyjadřuje moment odebrání vzorku prvního bytu užitečného obsahu. SSRC 
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(Synchronization source identifier - 32 b) identifikuje synchronizační zdroj. Jestliže je počet 

CSRC roven nule, je zdroj užitečného obsahu zdrojem synchronizace. CSRC (Contributing 

source -32 b) identifikuje zdroje přispívající do užitečného obsahu. Počet přispívajících zdrojů 

je určen polem počtu CSRC (CC). Celkem může být 16 přispívajících zdrojů. Jestliže je více 

přispívajících zdrojů, je výsledný užitečný obsah sloučením těchto zdrojů [8], [9]. 

Jelikož protokol RTP nemá žádný mechanismus jak zjistit jestli byl daný paket doručen, 

popřípadě jestli byl doručen včas, je většinou používán společně s protokolem RTPC (Real-time 

Transport Control Protocol), což je řídící protokol pro přenos v reálném čase [8]. 

3.3 RTPS (Real Time Streaming Protocol) 

RTSP je definován standardem RFC 2326 a používá se k doručení obsahu formou 

datového proudu jednosměrného vysílání (Unicast). Jedná se o protokol na aplikační vrstvě, 

který byl vyvinut speciálně pro řízení doručování dat v reálném čase, např. zvukového obsahu, 

nebo obsahu videa. Je implementován prostřednictvím transportního protokolu s opravou chyb 

[10]. 

3.4 PIM (Protocol Independent Multicast) 

PIM zahrnuje skupinu multicastových směrovacích protokolů, které nám zajišťují 

distribuci multicastu v IP sítích. PIM neposílá ani nepřijímá multicastové směrovací aktualizace 

mezi směrovači, jak je tomu v případě unicast směrování, namísto budování zcela samostatné 

multicastové směrovací tabulky, používá unicastové směrovací informace k podpoře 

multicastového směrování, současně je ale nezávislý na unicast směrování. PIM může využívat 

veškeré základní unicastové směrovací protokoly, které jsou používány k sestavení směrovací 

tabulky (například EIGRP, OSPF, BGP) nebo dokonce i statického směrování [6]. 

 

Obrázek 3.6: Znázornění umístění protokolu PIM v síti 

Jak je vidět na obr. 3.6 protokol PIM funguje mezi multicastovými směrovači uvnitř 

sítě. PIM má dva hlavní módy provozu, prvním z nich je PIM DM (PIM - Dense Mode), který 

je definován standardem RFC 3973, druhým módem je pak PIM SM (PIM - Sparse Mode), 

definovaný ve standardu RFC 2362 [6]. 
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3.4.1 PIM - Dense Mode 

Aby byla tato metoda v síti efektivní, musí být nasazena tam, kde je intenzivní a 

konstantní multicastový tok s malým počtem zdrojů a velkým počtem příjemců. Nejčastěji se 

používá na páteřní sítě, ale v určitých případech může být efektivní i v distribuční síti. PIM DM 

podporuje pouze zdrojové multicastové distribuční stromy, sdílené stromy v tomto módu nelze 

používat (viz. kapitola 2). Protokol PIM DM nejprve zaplaví multicastem celou síť a následně 

teprve směrovače, které nemají žádné příjemce, oznamují, že nechtějí přijímat danou 

multicastovou skupinu, tento proces se opakuje každé 3 minuty [6], [11]. 

3.4.2 PIM - Sparse Mode 

Za předpokladu, že je populace aktivních uživatelů výrazně nižší, než celková populace, 

je PIM-SM lepší metodou. Na rozdíl od předešlé metody PIM-DM, jsou při použití metody 

PIM-SM multicastové data posílána jen do podsítí, které o tyto data zažádaly pomocí protokolu 

IGMP. Jelikož tato metoda používá sdílených multicastových stromů, jsou multicastová data ze 

zdrojů posílána na RP (Rendezvous point viz. kapitola 2), u kterého se také registrují příjemci 

těchto dat [7], [11]. 
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4 Architektura IPTV 

Na obr. 4.1 je znázorněno základní blokové rozdělení IPTV prostředí. První blok 

představuje poskytovatele obsahu. Mezi nejtypičtější představitele poskytovatelů obsahu patří 

televizní studia, která následně šíří obsah pomocí různých způsobů (družicové spoje, kabely, 

DVD atd.) [5]. 

 

Obrázek 4.1: Základní rozdělení IPTV prostředí  

Druhý blok představuje poskytovatele IPTV služeb, který je zodpovědný za získávání 

obsahu, transformování (zakódování) do IP paketů a odeslání obsahu předplatitelům 

prostřednictvím provozovatele sítě (ISP - Internet Service Provider). Poskytovatel IPTV služeb 

uzavírá dohody s vlastníky obsahu a zajišťuje také případné zašifrování, aby se zabránilo 

neoprávněnému přístupu k obsahu. Také případně provozuje služby VoD (Video on Demand), 

nebo DRM (Digital Rights Management), které zabraňují rozmnožování a ukládání obsahu [5]. 

Provozovatel sítě, který představuje třetí blok, je pak odpovědný za konfiguraci, stav, 

aktualizaci sítě a řídící informace od poskytovatelů IPTV služeb, ale i za doručení žádostí od 

zákazníků. Ve většině případů tvoří provozovatel sítě a poskytovatel IPTV služeb jeden subjekt, 

ale není to pravidlem ani podmínkou. Konečný uživatel (předplatitel/příjemce) je posledním 

prvkem IPTV infrastruktury, vlastní speciální vybavení nakonfigurované pro příjem, 

interpretaci a zobrazení obsahu zaslaného poskytovatelem IPTV služeb [5]. 

Je třeba ještě zmínit, že existuje mnoho různých kombinací bloků, na obr. 4.1 IPTV je 

využíváno nejen v rámci maloobchodního prostředí, ale některé instituce se můžou rozhodnout 

vytvořit vlastní IPTV službu, příkladem jsou některé akademické instituce, které se rozhodly 

nasadit své vlastní IPTV služby a poskytovat je studentům [3]. 

4.1 Detailní IPTV architektura 

Detailnější architektura je zobrazena na obr. 4.2, centrální místem v architektuře IPTV 

je Head-end, který je znázorněn v prvním bloku obrázku. Head-end je tvořen řadou prvků, které 

mají za úkol příjem televizního, nebo rozhlasového vysílání (obsahové zdroje), následně je tento 

obsah upraven na vhodnou formu pro šíření v IP síti a vysílán do páteřní sítě. Úprava signálu 

zahrnuje především jeho digitalizaci (pokud je přijímaný signál analogový) a dále kompresi 

vhodným kodekem. Jak můžeme vidět na obrázku v Head-end mohou být také VoD servery, 

účtovací systémy a další služby [16]. 

Přes páteřní síť, která je nejčastěji tvořena technologií MPLS (Multiprotocol Label 

Switching), se datové toky nesoucí televizní programy dostanou do lokální kanceláře (Local 
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Office), což je vlastně takové regionální odbavovací centrum na hranici páteřní a přístupové 

sítě. V lokální kanceláři mohou být k televizním programům přidány další regionální televizní 

programy, jsou zde také regionální VoD servery a servery umožňující zákazníkům nahrát 

vybraný program, na který se mohou podívat později. V lokální kanceláři také většinou dochází 

k přepínání kanálů [16]. 

Z lokální kanceláře se již dostávají datové proudy do přístupových sítí. Přístupové sítě 

musí splňovat nároky IPTV na šířku pásma a kvalitu přenosu, proto jsou tvořeny nejčastěji 

xDSL technologií, nebo lépe FTTx (Fiber To The X) a v nejlepším případě pak FTTH (Fiber To 

The Home). Na konci IPTV architektury se nachází modem, IPTV set-top-box nebo jen počítač. 

Tyto zařízení pak převedou datové toky na signál, který umí televizor zobrazit [16]. 

 

Obrázek 4.2: Detailní architektura IPTV 
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5 Set-top-Box 

IPTV set-top boxy (STB) jsou používány na straně příjemce k dekódování 

přicházejících IP paketů a následnému převedení video toků na plynulý obraz do uživatelova 

televizoru. Problém IPTV STB je, že služba IPTV není standardizována, některé set-top-boxy 

používají proprietární software (software s uzavřeným kódem), jiné STB jsou založeny na open 

source operačních systémech a midllewarech [5]. 

 Při jejich výběru je důležité si uvědomit, že nelze koupit jakýkoliv set-top-box do 

jakékoliv IPTV sítě. Pro každou IPTV síť je potřeba mít vhodný STB tak, aby byl schopen 

spustit middleware, nebo uměl požadovanou kompresi kódování (MPEG-2, MPEG-4). STB se 

také liší v podpoře interaktivních služeb, schopnosti zpracovat HDTV nebo třeba v možnosti 

nahrávání na pevný disk. K televizoru jsou STB nejčastěji připojeny pomocí HDMI nebo 

SCART konektoru [4]. 

5.1 Motorola VIP 1003 

Na čelním panelu set-top-boxu se nachází červená a zelená LED dioda, indikující stav 

set-top-boxu a dále přijímač dálkového ovládání. Na zadní straně STB, která je znázorněna na 

obr. 5.1 se nachází Ethernet port, USB port, díky kterému je možné připojit externí zařízení, 

SPDIF pro připojení digitálního audiosystému, dále HDMI a SCART pro připojení k televizoru 

a port pro připojení napájení (12V). 

 

Obrázek 5.1: Zadní strana STB Motorola VIP 1003 

STB motorola VIP 1003 má jednu podstatnou nevýhodu, která spočívá v poměrně 

dlouhé době načítání poté, co je STB připojen do napájení. Pokud ještě STB nemá uložené boot 

image a splashscreen (vysvětleno níže) trvá nastartování okolo 1,5 minuty. Pokud již tyto 

soubory má uložené, pak tento start trvá okolo 1 minuty. Proto se využívá tzv. pohotovostní 

režim kdy se STB pouze "uspí" (začne svítit červená dioda místo zelené na panelu STB - stejně 

jako například u televize), z tohoto režimu je načtení okamžité, ale ve chvíli, kdy STB odpojíme 

od napájení (například se vyhodí jističe), je již třeba čekat zmíněnou minutu, což jistě není pro 

příjemce příjemné. 

5.1.1 Infocast server 

Infocast server slouží k tomu, aby poslal do STB některá nastavení, pro nainstalování 

infocast serveru stačí v některé Lunux distribuci (v této práci je použit centOS) rozbalit balíček 

obsahující infocast server (nebo jen překopírovat do příslušných souborů jeho části). Balíček 
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infocast serveru je k nalezení na přidaném DVD této práce. K tomu, aby infocast server bylo 

možné spustit, je ještě potřeba mít nainstalovanou některou verzi Java Runtime Environment 

(instalační balíček je také součástí přiloženého DVD). Cestu k Java Runtime Environment je 

možno nastavit v souboru "/etc/infocast" (obr. 5.2), kde se nachází i cesta k samotnému souboru 

s infocast serverem (v případě nutnosti je potřeba tyto cesty změnit). 

 

Obrázek 5.2: Nastavení cesty k JRE a infocast serveru 

Poté je možné v příkazové řádce klasickým způsobem infocast server spustit, vypnout, 

nebo zobrazit aktuální status, tak jak znázorňuje obr. 5.3. 

 

Obrázek 5.3: Příkazy na zastavení, spuštění infocast serveru 

Infocast server vysílá na několika multicastových kanálech, na kterých se nachází boot 

image, splashscreens pro nadefinované Set-Top-Boxy. Pro každý boot image je vysílán 

samostatný multicastový kanál, stejně tak pro každý splashscreen. Dále infocast server vysílá 

jeden matadatový kanál (ve výchozím nastavení na adrese 224.2.2.2:22222), na který se připojí 

STB a najde si v něm adresu, na které je vysílán boot image a splashscreen, který potřebuje. 

Konfigurace metadatového kanálu se nachází v souboru infocastconfig.xml (obr.5.4), který je 

umístěn ve složce infocast (/opt/infocast/infocastconfig.xml). V tomto souboru jsou také 

nadefinované objekty, jednotlivých druhů STB (bude vysvětleno níže v kapitole). 
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Obrázek 5.4:  Konfigurace matadatového kanálu 

5.1.2 Bootovací proces 

Při prvním spuštění STB Motorola VIP 1003, nejprve STB zažádá o přidělení IP adresy 

DHCP server, v tomto požadavku je také nastavené pole "Vendor Class Id" na hodnotu 60 tak, 

aby mohl STB obdržet i specifické nastavení (adresu metadatového kanálu), jak znázorňuje obr. 

5.5, a na obrazovce TV připojené k STB se zobrazí žluté kolečko. Poté co STB obdrží IP 

adresu, společně s dalším nastavením, kolečko změní barvu na zelenou (v případě že STB 

nedostane IP adresu, kolečko zčervená a STB se po chvíli restartuje). 

 

Obrázek 5.5: Bootovací proces - 1. část  

Dále se STB pokusí připojit na metadatový kanál, který je vysílán infocast serverem. 

Pokud STB neobdrží od DHCP serveru žádné informace o metadatovém kanálu, použije 
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výchozí adresu a port (224.2.2.2:22222). Z metadatového kanálu STB obdrží Bootcast object, 

který obsahuje informace na jakých multicastových kanálech se nachází boot image a 

splashscreen.  

 

Obrázek 5.5: Bootovací proces - 2. část 

Aby STB obdržel tyto informace je potřeba, aby byl v souboru infocastconfig.xml 

(obr.5.4) nadefinován objekt s tzv. Bootcast ID, tento objekt odkazuje na soubor (v tomto 

případě bootcast_1003 na obr. 5.6), který se nachází v adresáři s infocast serverem 

(/opt/infocast) a obsahuje potřebné informace.  

 

Obrázek 5.6: Bootcast_1003 

Bootcast Id je k nalezení v základním firmwaru STB do kterého se dostaneme 

zmáčknutím tlačítka menu na ovladači STB, v nabídce Systém (obr. 5.7). V nabídce znázorněné 

na obr. 5.7 je také možné vymazat, již načtené nastavení (boot image a splashscreen získaný 

z infocast serveru), popřípadě resetovat STB do továrního nastavení.  
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Obrázek 5.7: Firmware menu IPTV STB Motorola 

V dalším kroku se STB připojí na multicastové kanály a stáhne si z nich splashscreen a 

boot image, které (pokud na to má dostatek místa) si uloží do flash paměti, aby při dalším 

spuštění již tyto soubory nepotřeboval stahovat znovu. Boot image se nachází ve složce 

/opt/infocast/bootimage a splashscreen ve složce /opt/infocast/splashscreen. 

Díky infocast serveru může také STB získat IP adresu, na které se nachází middleware, 

který bude popsán v další kapitole. Tato adresa (u Beesmart Lite middlewaru, který je používán 

v této práci, musí být ve formátu http://<IP>:85/omniplay/client/index.svg - kde <IP> 

nahradíme IP adresou middlewaru) musí být uložena v souboru /opt/infocast/ekioh-

homepageurl.txt, pokud tento soubor adresu neobsahuje, nebo je nesprávná, STB se nepřipojí 

k middleware a na obrazovce po tom, co se dokončí  bootovací proces, zůstane svítit bílá 

obrazovka.  

Je možné, také vložit/uložit tuto adresu do STB připojením se na STB pomocí telnetu. 

Na obr. 5.8 jsou znázorněny příkazy, kterými můžeme adresu vložit (příkaz: toish is 

SetObject…), zkontrolovat aktuálně uloženou (toish is GetObject config.ekioh.homepageurl). 

Příkazem toish ps RebootNow pak STB restartujeme. Parametr "pernament" na konci příkazu 

pro vložení adresy znamená, že STB si bude tuto adresu pamatovat i po restartování.  

 

Obrázek 5.8: Nastavení adresy middlewaru přes telnet 
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6 Middleware - Beesmart Lite 

Velmi důležitým prvkem pro IPTV systémy je middleware, jedná se vlastně o mozek 

IPTV sítě. Všechny STB komunikují s middleware serverem, kterému vysílají požadavky 

(vyvolané například stisknutím tlačítka na ovladači) a middleware jim pak zasílá konkrétní 

obsah, který STB žádá [5]. 

Komunikace mezi STB a middlewarem se provádí obvykle pomocí protokolu HTTP, 

popřípadě SSL. Prohlížeč v STB komunikuje s middleware serverem, odesílá mu požadavky a 

stahuje z něj elektronického programového průvodce. Middleware pak řídí IPTV stream do 

cílové destinace. Middleware také působí jako zprostředkovatel mezi řadou systémů a aplikací. 

Na obr 6.1 je znázorněna middleware architektura a její propojení s dalšími prvky IPTV sítě [5]. 

 

Obrázek 6.1: Architektura IPTV middleware 

V rámci této diplomové práce je založeno řešení middlewaru na Beesmart Lite. 

Beesmart Lite je baliček IPTV middleware, který je poskytován zcela zdarma s omezením na 

500 konečných uživatelů. Tento balíček je vhodný zejména pro technicky kvalifikované 

operátory, kteří hledají snadno dostupnou platformu pro použití v pilotních projektech a také 

v prvních stádiích komerčních projektů (je možné přejít následovně na placenou verzi Beesmart 

Pro). Balíček je složen z operačního systému CentOS, relační databáze Oracle XE, aplikačního 

serveru JBoss, webového serveru Apache a samotného Beesmart Lite middlewaru. 

6.1 Instalace Beesmart Lite 

Samotná instalace na server je celkově jednoduchá, po vložení CD (samozřejmě je 

možné použít i jiný nosič) do mechaniky se zobrazí logo Beesmart s informací, že je potřeba 

zadat příkaz "beesmart" a potvrdit tak, jak je znázorněno na obr. 6.2, pokud se tato obrazovka 

nezobrazí (častý problém při instalaci na virtuální server) je potřeba instalaci restartovat a 

pomocí tlačítka DEL na klávesnici otevřít boot menu, kde je nutno vybrat správný instalační 
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soubor. Po dokončení instalace systému centOS je funkční přihlašovací jméno (username) 

"root" a heslo (password) "beesmart".  

 

Obrázek 6.2: Úvodní instalační obrazovka Beesmart Lite 

Po přihlášení do systému je potřeba ještě doinstalovat balíčky, které se nachází              

v adresáři "/home/beesmart". Instalace balíčků se provede pomocí příkazové řádky, zadáním 

příkazu "./BS-lite.install" v daném adresáři, následně je ještě potřeba odsouhlasit licenční 

podmínky jednotlivých programů v balíčcích.  

 

Obrázek 6.3: Konfigurace síťového rozhraní middlewaru 

V průběhu instalace balíčků je nutné nakonfigurovat síťové rozhraní middleware 

serveru, tato konfigurace je znázorněna na obr 6.3. Postupnými kroky je zde potřeba nejdřív 

vybrat rozhraní, které chceme konfigurovat, poté zvolit typ rozhraní (I/E type), zadat statickou 

IP adresu, masku sítě a výchozí bránu. U typu rozhraní jsou na výběr 4 možnosti (Admin, 

Client, Both, Disable). Možnost Admin nastaví rozhraní na přístup přes vyhrazené rozhraní pro 



 

Middleware - Beesmart Lite 

- 23 - 

 

účel správy (přístup do administračního rozhraní). Nastavení typu rozhraní na Client znamená, 

že je rozhraní přístupné pouze klientům (admin portal není přístupný). Možnost Both (někdy 

také "admcli"), umožňuje přístup přes toto rozhraní, jak klientům, tak správcům. Disabled 

znamená, že rozhraní není používáno Beesmart middlewarem. Rozhraním, která jsou typu 

"Admin" nebo "Both", lze ještě nastavit jako "Default", pomocí nastavení "Make default?", jak 

je vidět na obr. 6.3. Pokud je rozhraní nastavené jako "Default", tak to znamená, že IP adresa 

vybraného rozhraní je spojena s hostname serveru (adresář /etc/hosts) a IP adresou výchozí 

brány (adresář etc/sysconfig/network). 

 

Obrázek 6.4: Beesmart configuration utility 

Nastavení znázorněné na obr 6.3 lze kdykoliv změnit pomocí příkazu "./BS_config"      

v adresáři "/home/beesmart/scripts" tak, jak je znázorněno na obr. 6.4. Zde jsou k dispozici dvě 

volby "Network configuration" a "System diagnostic", pro nastavení rozhraní zvolíme volbu 

jedna, přes kterou se dostaneme do nastavení na obr. 6.3. Druhá volba pak slouží k diagnostice 

systému. 

Je potřeba si ještě uvědomit, že po každé změně nastavení rozhraní, je nutné restartovat 

síťovou službu a webový server (Apache), příkazy znázorněnými na obr. 6.5, jinak se změny 

neprojeví. 
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Obrázek 6.5: Restartování síťové služby a Apache serveru 

6.2 Administrační rozhraní 

V administračním rozhraní Beesmart Lite middlewaru se provádí veškerá správa 

uživatelů, zařízení a služeb. Pro přístup do administračního rozhraní stačí v některém prohlížeči 

(doporučený je FireFox verze 2.0 a vyšší) zadat URL adresu ve tvaru 

"http://<IP>:85/omniplay/admin", kde <IP> je adresa Beesmart Lite middleware serveru, 

případně lze použít adresu localhost (127.0.0.1), poté se zobrazí stránka umožňující přihlášení 

správce, jak je znázorněno na obr. 6.6. 

 

Obrázek 6.6: Portál Beesmart Lite 

Pro přihlášení je přístupný výchozí uživatelský účet (username: root, password: root), 

který lze změnit nebo přidat jiný. Na této stránce je také možnost výběru operátora, kterého je 
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možno později změnit. Po potvrzení přihlašovacích údajů se dostaneme na úvodní stránku 

administračního rozhraní, která je znázorněna na obr. 6.7. 

 

Obrázek 6.7: Úvodní stránka administračního rozhraní Beesmart Lite 

Na úvodní stránce je výpis služeb, jejich platnost, maximální počet uživatelů (omezen 

na maximálně 500), aktuální počet uživatelů využívajících danou službu a status v procentech. 

V levé části stránky je umístěné hlavní menu, přes které se dostaneme k jednotlivým 

nastavením. 

 

Obrázek 6.8: Menu OSS users pro přidání správců 
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Na obr. 6.8 je znázorněno menu “Settings/OSS users“, ve kterém je možno přidávat 

jednotlivé správce administračního rozhraní. Tyto správce je možné zařadit do skupiny (Group). 

Skupinu lze nadefinovat v nabídce “Settings/OSS user groups“, každé skupině lze přidělit určitá 

práva (privileges). Tímto způsobem lze vytvořit správce, který bude mít například právo 

vytvářet televizní kanály, ale nebude moci je přidělovat příjemcům (subscribers). Jediným 

správcem, u kterého nejdou editovat privilegia je Root (nemůže být ani odstraněn), pro změnu 

root hesla slouží nabídka “Settings/Change OSS user password“, ostatním správcům se heslo 

mění v editaci user účtu. 

Nabídce “Operator/Operator“, která je znázorněna na obr. 6.9, je možné editovat 

operátora (ve verzi Beesmart Lite není možné přidání dalšího operátora) a upravit pro něj 

nabízené služby. Jak bylo zmíněno výše, není možná správa pro více než 500 příjemců 

v případě, že zadáme v editaci operátora větší číslo než 500, nepůjde volba potvrdit. 

 

Obrázek 6.9: Editace operátora 

Vytvořeného operátora je možné přiřadit do regionu v nabídce “Operator/Regions“, 

opět zde platí omezení jen na jeden region. Pomocí pravého kliknutí na řádek s regionem, 

vyvoláme celkovou nabídku pro region (obr. 6.10). V této nabídce je možné přidělovat televizní 

kanály do balíčků (bude vysvětleno v dalších kapitolách), přidávat “avatars“ (malé obrázky) 

které si může koncový uživatel přiřadit ke svému účtu, nebo je zde možné upravovat “help 

items“ (nápovědu), která se následně zobrazí uživatelům v menu televize. 
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Obrázek 6.10: Nabídka Regions 

6.2.1 Správa zařízení 

Správa koncových zařízení se provádí v nabídce “Entities/Devices“, kde je k nalezení 

také seznam aktuálních zařízení. Jednotlivá zařízení lze kdykoliv upravit pravým kliknutím na 

řádek se zařízením a volby “Edit“, jak je znázorněno na obr. 6.11. 

 

Obrázek 6.11: Seznam vytvořených koncových zařízení (STB, PC klient) 
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V pravém dolním rohu stránky zobrazené na obr. 6.11 se nachází volba pro přidání 

nového zařízení (Add new Device) a možnost smazání nepotřebných zařízení (Delete selected), 

před odebráním některého zařízení je potřeba ho označit v příslušné kolonce v seznamu 

zařízení. 

 

Obrázek 6.12: Tabulka pro přidání nového zařízení 

Na obr. 6.12 je znázorněna tabulka pro přidání zařízení, jediným povinným údajem, 

který je třeba znát je MAC adresa zařízení (označena jako UID), dále je možné zvolit typ 

zařízení, zde je možné přiřadit jeden z 36 podporovaných typů STB (znázorněno na obr. 6.12), 

nebo PC klienta. Ostatní údaje jsou jen v podstatě informativního typu, které se nijak neprojeví 

a slouží spíše k přehlednosti (není potřeba je vyplňovat). 

6.2.2 Správa příjemců/odběratelů 

Pro správu příjemců/odběratelů (subscribers) slouží nabídka “Entities/Subscribers“, 

která je znázorněna na obr. 6.13. Pravým kliknutím na některý řádek seznamu příjemců se opět 

zobrazí celková nabídka.  
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Obrázek 6.13: Seznam příjemců (subscribers) 

Tabulka pro přidání nového uživatele je k dispozici opět v pravém dolním rohu 

obrazovky a znázorňuje ji obr. 6.14. Povinnými údaji jsou, jméno příjemce (Name), identifikace 

(UID), PIN (pro přihlášení příjemce do systému) a platnost tohoto pinu. Dalšími, již 

nepovinnými položkami jsou osobní údaje a status příjemce (pomocí statusu můžeme jednoduše 

zablokovat příjemce v případě, kdy například nezaplatí, bez nutnosti ho trvale smazat ze 

systému). 

 

Obrázek 6.14:  Tabulka pro přidání nového  příjemce 
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V nabídce vyvolané pravým kliknutím na řádek příjemce znázorněné na obr. 6.13 je 

několik důležitých možností, jednou z nich je nabídka “Devices“, ve které je možné přiřadit 

příjemci zařízení, které jsme si nadefinovali v kapitole Správa zařízení. Po zadání možnosti 

“Devices“, je zobrazena stránka se seznamem aktuálně přidělených zařízení k danému uživateli, 

pomocí tlačítka “Disconnect“ zařízení příjemci odebereme a tlačítkem “Connect device“ 

můžeme přiřadit další zařízení (obr. 6.15 - lze přiřadit jen zařízení, které ještě není  nikomu 

přiřazeno). 

 

Obrázek 6.15: Přiřazení zařízení k uživateli 

Další důležitou volbou v menu příjemců, znázorněném na obr. 6.13 je “CH package“, 

ve které lze přidělovat příjemcům televizní balíčky (jak vytvořit televizní balíček je popsáno 

v další kapitole). Ve volbě “CH package“ je seznam s aktuálně přidělenými televizními balíčky. 

Pomocí tlačítka “Manage package“ je možné tento seznam upravovat, jak znázorňuje obr. 6.16 

(v levé části jsou všechny nepřidělené balíčky, v pravé části přidělené balíčky k danému 

příjemci). 
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Obrázek 6.16: Přiřazení balíčku televizních kanálů příjemce 

Zajímavou volbou v menu příjemců (na obr. 6.13) je také “Profil“, jehož okno je 

znázorněno na obr. 6.17 (opět pravým kliknutím na řádek vyvoláme celkovou nabídku). 

Jednotlivé profily si většinou vytváří sám uživatel pomocí menu v televizoru (viz. kapitola 

Uživatelské rozhraní), který si lze navolit několik profilů například pro každého člena 

domácnosti. 

 

Obrázek 6.17: Profily příjemců 
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Těmto profilům lze přiřadit avatara, heslo, jazyk a několik dalších možností, jako třeba 

datum narození. Poté lze vybranému profilu zakázat některé kanály a tak třeba zamezit přístupu 

dětí na kanály, které rodiče nechtějí, aby sledovaly (popřípadě pro daný profil podmínit kanál 

rodičovským zámkem). Každému profilu lze pomocí volby “Send“ poslat osobní zprávu 

s určitou dobou platnosti (lze třeba popřát k narozeninám). Každý příjemce musí mít 

nadefinován alespoň jeden profil (vytvoří se automaticky s přidáním příjemce do systému). 

6.2.3 Správa televizních kanálů a balíčků 

V middlewaru Beesmart Lite jsou velmi propracované i možnosti správy televizních 

kanálů, které je možné přidávat do různých balíčků. Balíčky se přidělují jednotlivým 

uživatelům, jak bylo popsáno výše. Každý uživatel může mít přiděleno libovolné množství 

balíčků, některé z nich mohou být například zpoplatněny. 

 

Obrázek 6.18: Seznam vytvořených televizních kanálů 

V nabídce "Real-Time/Channels", se nachází seznam aktuálně vytvořených kanálů (obr. 

6.18). Jednotlivé TV kanály je na této stránce možné upravovat, přidávat nebo odebírat. Tabulka 

pro přidání kanálu se vyvolá tlačítkem “Add new channel“ (v pravém dolním rohu obrazovky) a 

je znázorněna na obr. 6.19, kromě kolonek “Tag“ (bude se zobrazovat na TV při 

přepínání),“Default desc.“ (popis kanálu) a “UID“ (identifikátor), je povinným údajem také 

“Channel bitrate“, což znamená bitovou rychlost kanálu (toto ale nemusí úplně odpovídat 

rychlosti, jakou vysílá stream server). Je také potřeba zadat adresu a port, na kterém vysílá daný 

kanál (před tím je potřeba označit také způsob – v tomto případě RTP enabled). Další volby jsou 

již dobrovolné a patří mezi ně typ kódování (na výběr je MPEG1,MPEG2 a MPEG4), adresa 

teletextu a spousta informačních voleb např. Channel HD (není již na obrázku), který bude 

příjemcům indikovat, že kanál je vysílán HD (nemusí se zakládat na pravdě). 
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Obrázek 6.19: Tabulka pro přidání televizního kanálu 

Při vytváření (nebo úpravě) televizního kanálu je v nabídce také možnost přiřazení loga 

TV kanálu (logo je zobrazováno v menu TV při výběru kanálu). Beesmart Lite nabízí jedno 

univerzální logo, ale je možné jednoduchým způsobem přidat do systému další loga. Stačí 

otevřít nabídku "Real-time/Channel logos" a pomocí tlačítka "Add channel logo" otevřít 

formulář pro přidání loga (obr. 6.20). Obrázek by měl být ve formátu .png, název obrázku slouží 

pouze k orientaci správce, při přiřazení obrázku ke kanálu. 

 

Obrázek 6.20: Přidání loga TV kanálu 
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Po vytvoření jednotlivých kanálů, je možné je zařazovat do jednotlivých kanálových 

balíčků. Nejprve je potřeba vytvořit balíček v nabídce “ Real-Time/CH packages“ (obr. 6.21), 

při vytvoření stačí zadat pouze název balíčku (Package name), popis balíčku (Package desc.), 

identifikaci balíčku (UID) a cenu balíčku (slouží pro účtování, může být nastavena na 0). 

 

Obrázek 6.21: Vytvoření kanálového balíčku 

Přiřazení jednotlivých kanálů do vytvořených balíčků je možné v nabídce 

“Operator/Regions“ (viz. obr. 6.10), kde je potřeba zvolit volbu “Manage channels“ (obr. 6.22). 

Na této stránce se nachází seznam všech kanálů, které jsou již přiřazeny některému balíčku. 



 

Middleware - Beesmart Lite 

- 35 - 

 

 

Obrázek 6.22: Správa TV kanálů 

Jednotlivé kanály lze editovat a zařadit je tak do jiného balíčku. Pro přidání nového 

kanálu do balíčku slouží volba “Add channels“, po které se otevře okno znázorněné na obr. 

6.23. V tomto okně jsou vidět aktuálně přiřazené kanály v balíčku a v levé části okna pak 

kanály, které můžeme do balíčku přiřadit. V horní části okna můžeme změnit balíček, ke 

kterému chceme kanál přiřadit, nebo odebrat. 

 

Obrázek 6.23: Zařazování TV kanálu do balíčku  
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6.2.4 RSS kanály 

Beesmart Lite umožňuje také přidávat RSS kanály, které jsou následovně zobrazovány 

příjemcům v menu televize. RSS je rodina XML formátů, určených pro stahování zpráv 

z různých webových stránek. RSS kanál lze přidat ve volbě "Feed Reader/Manage", která je 

znázorněná na obr. 6.24. Ve volbě stačí vyplnit pouze název kanálu v kolonce "Feed Name" a 

adresu v kolonce "FEED CODE". 

 

Obrázek 6.24: Vytvoření RSS kanálu 

6.3 Uživatelské rozhraní 

 

Obrázek 6.25: Výběr profilu příjemce 



 

Middleware - Beesmart Lite 

- 37 - 

 

Po načtení se STB  připojí k middlewaru, objeví se úvodní obrazovka, znázorněná na 

obr. 6.25, kde je nabídka profilů daného příjemce (tyto profily jsou popsány v kap. Správa 

příjemců/odběratelů), později jde ovšem nastavit, aby se tato nabídka nezobrazovala a STB 

najel rovnou do režimu příjmu televizního kanálu. Po výběru profilu je ještě vyžadováno heslo, 

které je také nutné nastavit při vytváření příjemce v administrativní části middlewaru. Vedle 

názvu profilu je také umístěn obrázek avatara, který si může každý příjemce změnit dle libosti. 

 

Obrázek 6.26: Spodní informační lišta 

Po potvrzení profilu dojde k načtení již klasické TV obrazovky s kanálem a dolním 

informační lištou (která po chvilce zmizí), jak je vidět na obr. 6.26. Na spodní liště jsou červeně 

vyznačená místa s číslem kanálu a názvem (nastavené v administrační části), pak sada 

informačních symbolů, které lze nastavit při úpravě kanálu (například po zaškrtnutí ikonky 

"Channel HD" v editaci kanálu, bude zvýrazněn symbol HD), v liště je také logo kanálu které 

bylo kanálu přiřazeno také v administrační části. 

 

Obrázek 6.27: Menu - nabídka HELP 
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Jednotlivé kanály lze přepínat na ovladači šipkami nebo lze provádět skoky do 

programového průvodce tak, jak navádí ikonky na liště. Ovládání je v této části vlastně naprosto 

stejné (intuitivní), jako na jakékoliv televizi, či STB. Po stisknutí tlačítka "Menu" na ovladači si 

STB načte z middlewaru menu. V horní části menu je lišta s jednotlivými nabídkami. Pomocí 

šipek na ovladači je vybrána nabídka a stisknutím středního tlačítka "Ok" se nabídka otevře, 

tlačítkem "Back" následně nabídku opustíme. Na obr. 6.27 je znázorněna nabídka HELP, kterou 

lze v administrační části nadefinovat a příjemcům tak poskytnout různé návody a rady. 

 

Obrázek 6.28: Menu - nabídka Settings 

Velmi důležitou nabídkou pro příjemce je nabídka "Settings" znázorněná na obr. 6.28. 

V této nabídce se nachází několik podnabídek, z nichž je důležitá "TV interface", kde je možné 

změnit PIN, nastavit pomocí volby "Autologin", aby STB přímo načetl daný profil bez nutnosti 

zadávat PIN, dále je zde možná úprava profilů (podnabídka - Manage users) znázorněná na 

obr.6.29, kde je možné přidávat různé profily (je možné je přidávat i v administrativní části). 

 

Obrázek 6.29: Menu nabídka Settings/TV interface/Manage users 
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V nabídce "TV settings" v menu na obr. 6.28 je také možné změnit pořadí kanálů, 

přidávat oblíbené kanály atd. Další důležitá podnabídka je "User Settings", ve které jde 

přizpůsobovat aktuální profil, jak znázorňuje obr. 6.30, je zde možné změnit avatara, nastavit 

datum narození nebo pohlaví příjemce. 

 

Obrázek 6.30: Menu nabídka  

Zbylé nabídky v nabídce Menu/Settings (obr. 6.28) jsou "Parental Control" (nastavení 

rodičovského zámku), "System" (lze zobrazit informace o STB a síťovém nastavení) a "Extras", 

ve které si příjemce může nastavit například RSS kanály, které chce používat tak, jak je 

znázorněno na obr. 6.31. 

 

Obrázek 6.31: Menu nabídka Settings/Extras/RSS feeds 

RSS kanály jsou příjemci dostupné v nabídce Menu/Extras (obr. 6.32), kde kromě RSS 

kanálů je také možnost spustit internetový prohlížeč nebo spustit rádio (pokud je tato volba 

nadefinovaná). 
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Obrázek 6.32: Menu nabídka Extras 

Zobrazení RSS kanálů pak znázorňuje další obr. 6.33, jednotlivé zprávy lze otevřít a 

posléze se přes ně dostat na internetové stránky, kde příjemce nalezne celý článek. 

 

Obrázek 6.33: RSS kanály v menu  

Uživatelské rozhraní (především jeho menu) obsahuje ještě mnoho dalších voleb a 

nastavení, které se však již moc neliší od, jiných menu televizorů, či STB. 
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7 Nasazení řešení a měření 

V rámci své diplomové práce jsem měl za úkol také zavést celé řešení v učebně 

optických přístupových sítí N311 v budově Vysoké školy Báňské – Technická univerzita 

Ostrava. Pro tento účel jsem si vytvořil na serveru umístěném v učebně virtuální systém, který 

jsem pojmenoval Beesmart Lite server. Server je dostupný ze školní sítě na adrese 

158.196.81.21, je potřeba si nejprve stáhnout klienta a znát přístupové jméno a heslo. 

Virtuálnímu serveru jsem přiřadil rozhraní vmnic0 pro správu přes školní síť a rozhraní vmnic1, 

jako rozhraní samostatného Beesmart Lite serveru. Na obr. 7.1 je znázorněno prostředí klienta 

vSphere, pro správu virtuálních systémů.  

 

Obrázek 7.1: Prostředí pro nastavení virtuálního serveru  

Poté jsem na vytvořený virtuální systém nainstaloval Linux centOS společně s prvky 

Beesmart Lite a dalšími potřebnými balíčky, včetně infocast serveru (všechny tyto komponenty 

jsou na přiloženém DVD). Samotná instalace je popsána již v předešlých kapitolách. 

Přihlašovací údaje (login: root, password: beesmart) ani umístění infocast serveru jsem nijak 

neměnil a shodují se tedy s údaji uvedenými výše. V administrativní části (přihlašovací údaje - 

login: root; password: root) jsem zaregistroval všechny STB, které jsou v učebně N311 a 

vytvořil několik TV kanálů.  

V systému jsem také v souboru /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 nastavil 

statickou IP adresu pro rozhraní eth0 (fyzické rozhraní vmnic1 na serveru v učebně), tak jak je 

znázorněno na obr. 7.2, v případě potřeby je tedy nutné nastavení rozhraní změnit, včetně 

změny IP adresy middlewaru Beesmart Lite (v souboru /home/beesmart/scripts ./BS_config - 

jak je popsáno v kapitole 6.1). 
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Obrázek 7.2: Nastavení síťového rozhraní virtuálního serveru 

Lze samozřejmě nastavit i přidělení adresy z DHCP serveru, ale zde je potřeba mít na 

paměti, že při každé změně adresy na síťovém rozhraní virtuálního serveru je potřeba změnit 

i IP adresu Beesmart Lite. Navíc i STB musí znát adresu middlewaru Beesmart Lite, takže při 

změně IP adresy musí být na STB změněna IP adresa middlewaru, buď pomocí telnetu, nebo 

musí být STB restartován při spuštěné službě infocastserverd na virtuálním systému a v souboru 

/opt/infocast/ekioh-homepageurl.txt zadána aktuální IP adresa Beesmart Lite serveru ve formátu 

jak je znázorněno na obr. 7.3 (podrobněji popsáno v předcházejících kapitolách). 

 

Obrázek 7.3: Soubor /opt/infocast/ekioh-homepageurl.txt  

Celé toto řešení jsem následně zapojil do sítě, blokově znázorněné na obr. 7.4. Jak je 

vidět, byl do topologie zapojen Stream server, za kterým je zapojen Simena network emulátor, 

následuje optická přístupová síť (GE-PON), do které je přiveden i middleware Beesmart Lite, 

v optické přístupové síti je zapojen rozbočovač (1:16), ze kterého je síť přivedena na koncové 

jednotky ONT, ke kterým je připojen vždy STB Motorola VIP 1003. STB je následně pomocí 

HDMI kabelu propojen s monitorem. 
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Obrázek 7.4: Blokové schéma zapojení sítě 

Simena network emulátor je síťové zařízení, které emuluje síť. Toto zařízení dokáže 

degradovat síťový provoz podle různých parametrů, které jsou znázorněné na obr 7.5. Díky 

simeně jsem následně degradoval parametry sítě a pozoroval na monitoru, jak se tyto změny 

projeví na streamovaném videu. 

 

Obrázek 7.5: Simena Network Emulator - parametry nastavení 
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Nejvíce mě zajímaly parametry Packet Loss (zahazování paketů), kde jsem postupně 

zvyšoval procento paketů, které mají být zahozeny. Již při nastavení zahazování 2% paketů byly 

na videu znatelné občasné chyby v obrazu (obr. 7.6), ale jinak bylo video ještě relativně 

sledovatelné. 

 

Obrázek 7.6: Packet Loss 2 procenta 

Při dalším zvyšování procenta zahozených paketů se obraz stával velmi rychle 

nesledovatelný, pro 4% byly chyby již stále viditelné a výraznější, pro 6% zahozených paketů se 

již obraz stal dosti rozmazaným/kostičkovaným (obr. 7.7), ale ještě bylo video téměř plynulé. 

 

Obrázek 7.7: Packet Loss 6 procent 

Další zvýšení procent zahozených paketů již vedlo k tomu, že se začalo video kromě 

zvyšující se rozmazanosti i sekat a obraz se stal již úplně nesledovatelný. Na obr. 7.8 je 

zachycen obraz při 15 procentech zahozených paketů (obraz již značně sekaný), na následující 

obr. 7.9 pak zachycuje 25 procent zahozených paketů (obraz je většinu času seknutý). 
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Obrázek 7.8: Packet Loss 15 procent 

 

Obrázek 7.9: Packet Loss 25 procent 

Dalším parametrem degradujícím síťový provoz, který jsem zkoumal, byla šířka pásma 

(Bandwidth). Stream server umístěný na učebně N311 streamuje video rychlostí kolem 8Mbps 

(používá MPEG2), při snížení šířky pásma v simeně se video okamžitě začalo sekat a stalo se 

nesledovatelné. V simeně jsem nastavoval i jitter (kolísání zpoždění), při kterém docházelo 

k zamrznutí obrazovky způsobené tím, že přeteče vyrovnávací paměť v STB. 

Z měření vyplývá velká důležitost QoS (Quality of Service) pro provoz služby IPTV, je 

tedy nutné před nasazením IPTV důkladně proměřit parametry sítě, protože i poměrně malá 

ztrátovost paketů nebo zpoždění, popřípadě nestálá šířka pásma má velký vliv na kvalitu obrazu 

videa, což je pro příjemce velmi znatelné.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření IPTV middlewaru pro IPTV STB Motorola VIP 

1003, a jeho následné nasazení na učebně optických přístupových sítí N311. V první části práce 

je popsán všeobecný princip fungování IPTV systémů, některé rozdíly oproti klasickému 

způsobu šíření jako je DVB-T (digitální pozemní), DVB-S (satelitní) a DVB-C (kabelové). Dále 

je popsána základní i podrobnější architekturu IPTV a způsoby jakými se signál šíří v IP síti. 

Současným největším problémem šíření televize prostřednictvím IPTV jsou přístupové sítě, 

které neposkytují v globálním měřítku dostatečné přenosové rychlosti, což je hlavní omezující 

faktor masivního rozšiřování, ale postupným nasazováním optických přístupových sítí FTTx, se 

situace bude v budoucnu zlepšovat a lze očekávat velký nárůst IPTV služeb. 

V další části práce jsou popsány některé služby, které přináší technologie IPTV, zde je 

nejpodstatnější možnost velké interaktivity koncových příjemců a je tedy možné například 

daleko snadněji přizpůsobovat reklamu nebo jiný obsah pro jednotlivé příjemce, velmi zajímavé 

služby jsou VoD (video na přání) nebo možnosti pauzování pořadů. 

Hlavní část této práce je věnována samotnému řešení middlewaru pro IPTV STB 

motorola VIP 1003. Middleware řešení je v práci založeno na Beesmart Lite, který poskytuje 

širokou oblast nastavení a nejrůznější podporu služeb využívajících Internetového připojení, 

jako je webový prohlížeč, zobrazování aktuálních zpráv z vybraných informačních serverů nebo 

podpory VoD a mnoho jiného. V práci je podrobně popsána většina hlavních možností 

nastavení a postup pro úspěšnou instalaci, včetně zavedení různých balíčků, aby bylo možné 

kdykoliv v budoucnu toto řešení nasadit podle této práce. 

Je popsán také celý bootovací proces IPTV STB Motorola, jeho komunikaci 

s middlewarem a infocast serverem, který je téměř nezbytný k používání těchto typů IPTV STB. 

V závěrečné části práce je popsáno nasazení celého řešení do učebny N311 v budově 

Vysoké školy Báňské – Technická univerzita Ostrava, kde je nyní k dispozici pro studijní účely 

a možnosti různých měření. V budoucnu by bylo možné rozšíření řešení o servery poskytující 

VoD a další služby. 

Nakonec je v práci popsáno subjektivní měření vlivu různých parametrů, degradujících 

kvalitu sítě, jako je ztráta paketů (Packet Loss) a variabilita zpoždění (Jitter), pomocí síťového 

zařízení Simena network emulator. Z měření se vyvinula velká důležitost kvality sítě při 

nasazení IPTV technologie. 
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Seznam příloh 

Součástí DP je DVD. 

Adresářová struktura přiloženého CD/DVD: 

 Infocast Server + JRE 

  jre-1_5_0_09-linux-i586-rpm 

  kreatv-evaluation-bootimages-emea-3.5.2.5-01.i386.rpm 

  kreatv-infocastconfig-emea-1.0-0.i386.rpm 

  kreatv-infocastserver-2.4-04.i386.rpm 

  kreatv-utils-2.1-04.i386.rpm 

 BS_lite_v3.0.


