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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit spojení zajišťující přenos videa v reálném čase 

z kamery mobilního telefonu do centra s různými vstupními parametry. To vše prostřednictvím 

technologie WiFi a s využitím běžně dostupných zařízení. Následné vyhodnocení tohoto 

přenosu popisuje, jak tyto nastavované vstupní parametry ovlivnily celkové vlastnosti přenosu, 

ať už měřené parametry nebo také celkový subjektivní pohled na přenos. Teoretická část této 

práce se zabývá především digitálním videem, ve smyslu vysvětlení základních pojmů a popisu 

nejběžnějších formátů, se kterými se můžeme v dnešní době u digitálního videa setkat. 

Samostatná kapitola je také věnována popisu programů pro převod mezi různými video formáty 

a kodeky. 
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Abstract 

The objective of this thesis was to assemble a connection providing the transmission of 

real-time video from a mobile phone camera to the center with different input parameters via 

WiFi technology and with the use of common available devices. The evaluation of this transfer 

describes how different input parameters affect the overall properties of the transfer, measured 

parameters and also the overall subjective view of the transmission. The theoretical part of this 

thesis deals mainly with digital video, especially the explanation of basic concepts and 

description of the most common formats, which we can currently deal with. A separate chapter 

is devoted to description of software to convert between different video formats and codecs. 
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Úvod 

Digitální video zaznamenalo ve 21. století obrovský rozmach a to především 

v souvislosti s rozšířením Internetu. V současné době proto existují požadavky především na 

jeho přenos v síti. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přímého přenosu videa 

v bezdrátové síti WiFi.  

Tento rozmach způsobil, že multimediální soubory dnes existují v obrovském množství 

různých formátů, kodeků nebo standardů, ve kterém je se někdy obtížné orientovat. První 

kapitola by proto měla čtenáři objasnit a vysvětlit základní pojmy, které se v této souvislosti 

používají. Každý formát totiž má své výhody i nevýhody, a každý se také hodí k jinému účelu. 

V této kapitole jsou popsány ty, se kterými se můžeme setkat nejčastěji. 

Ne vždy ovšem máme multimediální soubor ve formátu, který podporuje náš přehrávač 

nebo zařízení, na němž si ho chceme přehrát. Pro tento účel existují programy, které umožňují 

daný soubor převést do jiného formátu, se kterým již bude naše zařízení kompatibilní. Druhá 

kapitola této práce se tedy zabývá popisem těchto převodních programů mezi různými video 

formáty a kodeky. 

Třetí kapitola této práce se zabývá již samotným návrhem a realizací experimentu 

přenosu videa v rámci lokální bezdrátové sítě WiFi. Je zde uveden popis všech použitých 

přístrojů, metodiky měření a nastavovaných i měřených parametrů.  

Poslední kapitola této práce vyhodnocuje naměřené i subjektivní výsledky experimentu 

a míru vlivu jednotlivých vstupních parametrů na celkové vlastnosti přenosu.  
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1 Teoretický úvod 

V této kapitole jsou vysvětleny a objasněny základní rozdíly mezi pojmy video kodek, 

formát videa a multimediální kontejner, jelikož velmi často dochází k záměně těchto pojmů. 

Vše s krátkým popisem těch nejvíce rozšířených a používaných. Krátce je zde také popsán 

parametr rozlišení videa a základní informace o technologii WiFi, jelikož je při experimentech 

využívána. 

Kodek, formát, multimediální kontejner 

Kodek je nějakým zařízením nebo programem, který komprimuje nějakou obrazovou či 

zvukovou stopu. Výstupem tohoto programu je zkomprimovaná audio/video stopa, která je 

teprve v nějakém formátu. Výsledkem práce takového kodeku je tedy video nebo zvuk 

v určitém formátu. Existují různé video kodeky, zvlášť pro obraz a zvlášť pro zvuk. Jestliže poté 

chceme tyto dvě zkomprimované datové stopy uložit do jednoho souboru, je třeba je zabalit do 

tzv. multimediálního kontejneru, kde je již zajištěna jejich vzájemná synchronizace. Kontejner 

ovšem může obsahovat i více audio stop, popř. stopu s titulky a další. Teprve v závislosti na 

použitém kontejneru má multimediální soubor nějakou příponu (např. .avi, .mkv, .3gp). 

Kontejner je tedy opravdu jen obalem na samotná data [12]. 

Příkladem takového kodeku je XviD, jehož výstupem je zkomprimovaná video stopa 

např. ve formátu MPEG-4 ASP, která je následně uložena třeba do multimediálního kontejneru 

AVI. Názorné vysvětlení je vidět na obrázku 1.1, kde se nachází screenshot z programu 

Mediainfo, který slouží k zobrazení všech informací o libovolném multimediálním souboru. 

V obrázku je tedy zvýrazněno, že vybraný soubor s příponou .avi, je v kontejnerovém formátu 

AVI, a že video stopa komprimovaná kodekem XviD, je ve formátu MPEG-4 Visual. 

 

 

Obrázek 1.1:  Rozbor multimediálního souboru v programu Mediainfo 
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1.1 Video kodek 

Jak už je výše uvedeno, video kodek může být zařízením nebo softwarem umožňujícím 

kompresi nebo dekompresi digitálního videa za účelem zmenšení objemu dat, což je již z názvu 

patrné. Jedná se o složeninu z počátečních slabik slov „kodér a dekodér“, neboli komprese 

a dekomprese (anglicky code and decode). Komprese je většinou ztrátová. V dřívějších dobách 

bylo video ukládáno jako analogový signál na magnetické pásky. Ovšem s postupem času, když 

přišly na trh kompaktní disky (CD) jako digitální náhrada za staré analogové audio, začalo být 

možné ukládat a používat video také digitálně, a začaly se objevovat tyto technologie [17]. 

 A proč je vlastně nutné komprimovat video a používat video kodeky? Například při 

rozlišení videa 1280x720 obrazových bodů, při barevné hloubce 24 bitů, a při 30 snímcích za 

sekundu, by každá sekunda videa zabrala velikost 79 MB, což by za hodinu bylo už něco kolem 

278 GB [12]. 

Kodeky dělíme na dvě základní skupiny, ztrátové a bezeztrátové, podle toho zdali se při 

kompresi zhoršuje kvalita videa. Při použití bezeztrátového kodeku je velkou výhodou, že se 

z videa neztrácí žádné informace o obraze, a nemění se tedy ani kvalita videa. Nevýhodou je 

ovšem malý kompresní poměr (kolem 1:2), takže video má stále vysoký datový tok (bitrate) a je 

tedy příliš datově náročné. Naproti tomu ztrátové kodeky video skutečně komprimují, a video 

při komprimaci část informací o obraze nevratně ztrácí. Využívají především nedokonalostí 

lidského oka, které není schopno určité obrazové informace postřehnout. Výhodou těchto 

kodeků je mnohem větší kompresní poměr (od 1:4 až po 1:100). Příkladem bezeztrátového 

video kodeku je Huffyův, Lagarith nebo LCL. Příkladem ztrátového kodeku je DivX nebo XviD 

[18]. 

1.2 Kompresní formát videa 

Výsledkem práce video kodeku je kompresní formát videa. Ten je daný svou 

specifikací, která může nebo nemusí být veřejně dostupná. Formát také označuje použité 

kódování videa nebo zvuku. Pro každý formát může existovat jeden nebo i více kodeků. 

Například formát MPEG-4 ASP implementuje několik kodeků (např. DivX, XviD, 3ivX, LMP4 

nebo Nero Digital). Každý multimediální kontejner podporuje svou množinu kompresních 

formátů [13] [14]. 

Mezi nejrozšířenější video kompresní formáty patří ty vyvinuté skupinou MPEG (např. 

MPEG-1 Part 2, MPEG-2 Part 2, MPEG-4 Part 10 or AVC). Ty ovšem mají nevýhodu v podobě 

výrazné ztráty na kvalitě záznamu, a proto jsou nevhodné pro další editaci. K tomuto účelu se 

nejčastěji používají formáty MJPEG nebo DV [15]. 

Do této podkapitoly je zařazen popis těch nejznámějších a nejvíce používaných 

kompresních formátů videa.  
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1.2.1 MJPEG 

Motion JPEG (M-JPEG nebo také MJPEG) je video formát, ve kterém je každý 

jednotlivý snímek nebo prokládané pole videosekvence komprimováno samostatně jako obrázek 

formátu JPEG. Komprese bývá zhruba v poměru 1:20 nebo nižší. Takto komprimované video 

dosahuje velmi vysoké kvality a je proto velmi vhodné pro další editaci, především pak pro 

střih, jelikož je každý snímek uložen samostatně a nezávisí tak na předchozím ani na 

následujícím. Původně byl vyvinut pro multimediální PC aplikace, ale dnes je používán 

v zařízeních zachytávajících video, jako jsou digitální kamery, IP kamery nebo webkamery. Je 

podporován přehrávačem QuickTime, konzolí PlayStation nebo Internetovými prohlížeči jako 

Safari, Google Chrome a Mozilla Firefox [15] [19]. 

Mezi výhody tohoto formátu patří jednoduchá implementace, protože používá vyspělé 

kompresní standardy (jako je JPEG) s dobře vyvinutými knihovnami. Nevadí mu také ani rychle 

měnící se pohyb ve videu, kde ostatní formáty mívají většinou problém se ztrátou kvality. 

Výhodou MJPEG je také malá výpočetní náročnost, není proto nutné mít výkonný hardware. 

Nevýhodou tohoto formátu vůči ostatním je neexistence žádného dokumentu, který by 

tento formát přesně definoval, a který by byl všeobecně uznávaný. To vyvolává obavy ohledně 

kompatibility. Nevýhodou je také vysoký datový tok videa komprimovaného tímto formátem. 

Ve srovnání s ostatními formáty totiž používá více bitů pro srovnatelnou kvalitu [19]. 

1.2.2 MPEG-1 Part 2 

MPEG-1 je standard pro ztrátovou kompresi videa a zvuku. Navržen byl již v roce 1993 

za účelem snížení datového toku pro digitální video kvality VHS a digitální audio na CD, bez 

zbytečných ztrát na kvalitě. Jeho dalším úkolem bylo také zmenšení velikosti videa tak, aby se 

vešlo na CD nosič, dále pro vysílání digitálního audia prostřednictvím technologie DAB a také 

pro ostatní digitální vysílání videa, ať už přes satelit nebo kabel. Datový tok byl definován na 

1.5 Mbit/s. V současné době je MPEG-1 nejvíce kompatibilní ztrátový video/audio formát na 

světě a je používán ve velkém množství produktů a technologií. Snad nejznámější součástí 

tohoto standardu je MP3 audio formát, který je nejpoužívanějším dodnes. Prakticky všechna 

digitální audio zařízení dokážou tento formát přehrát. Soubory v tomto standardu lze poznat 

podle koncovky .mpg, .mpeg, .mp1, .mp2, .mp3, .m1v, m1a, .m2a, .mpa, nebo .mpv. Ještě 

předtím, než byl vydán standard MPEG-2, mnoho digitálních televizních služeb používalo 

výhradně MPEG-1. Tento formát už se dnes ale téměř nepoužívá a byl plně nahrazen formátem 

MPEG-2. 

Kompresní video formát ovšem definuje druhá část tohoto standardu, MPEG-1 Part 2. 

Je definována v ISO/IEC-11172-2 a při jejím návrhu byli tvůrci silně ovlivněni vůbec prvním 

komprimovacím standardem rodiny H.26X, a to H.261. MPEG-1 video využívá percepčních 

metod komprese a snižuje tedy výrazně rychlost přenosu dat požadovaného video streamu. 

Funguje na principu snižování nebo úplného ničení informací v určitých frekvencích v obrazové 

oblasti, kterou má lidské oko omezenou schopnost vnímat. MPEG-1 podporuje rozlišení až 

4095x4095 (12 bitů) obrazových bodů a přenosovou rychlost až do 100 Mbit/s. Videa v tomto 
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formátu jsou ovšem nejčastěji k vidění v rozlišeních 352x240, 352x288 nebo 320x240. Tato 

nízká rozlišení kombinována s datovým tokem menším než 1.5 Mbit/s vytvořila to, co známe 

jako constrained parameters bitstream (CPB), později přejmenován na LL (Low Level profile), 

v MPEG-2. Jedná se o tzv. minimální požadavky, které by měl daný dekodér zvládnout, aby byl 

uznán jako MPEG-1 kompatibilní [20]. 

1.2.3 H.262/MPEG-2 Part 2 

Současně s vytvořením standardu MPEG-2 přišel také kompresní video formát 

H.262/MPEG-2 Part 2 (definovaný v ISO/IEC 13818-2) vyvinutý skupinami ITU-T VCEG 

a ISO/IEC MPEG. Jedná se o druhou část standardu MPEG-2, definující video. První edice byla 

představena již v roce 1995. Tento formát je velice podobný předchozímu standardu MPEG-1, 

ale poskytuje navíc podporu pro prokládané video, tzv. půlsnímky (způsob, jímž vysílají 

analogové TV systémy).  

MPEG-2 video není optimalizované pro nízké přenosové rychlosti (1 Mbit/s a nižší). 

Překonává ale MPEG-1 v rychlostech 3 Mbit/s a vyšších. Také všechny dekodéry v souladu se 

standardem MPEG-2 jsou schopny zpětně přehrát video ve starším MPEG-1 formátu. Tento 

formát našel využití především na DVD nosičích a v televizním vysílání ve standardu DVB  

[21] [22]. 

1.2.4 MPEG-4 Part 2 

MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 Visual) je kompresní video formát vyvinutý skupinou 

MPEG. Patří do skupiny MPEG-4 definované standardem ISO/IEC. Je to standard diskrétní 

kosinové transformace, podobný starším a předešlým formátům MPEG-1 Part 2 

a H.262/MPEG-2 Part 2. Tento formát je implementován několika populárními kodeky včetně 

DivX a Xvid [23]. 

1.2.5 H.264/MPEG-4 AVC 

H.264/MPEG-4 Part 10 or AVC je kompresní video formát, který je v současné době 

jedním z nejpoužívanějších formátů pro nahrávání, kompresi, a distribuci video obsahu. 

Poslední verze byla dokončena v roce 2003. Byl vyvinut skupinami ITU-T VCEG a MPEG. 

Oproti staršímu formátu MPEG-4 ASP přináší účinnější kompresi a lepší podporu pro videa 

ve vyšších rozlišeních a datových tocích. Jiné kompresní formáty totiž zpracovávají snímky 

metodou jednoho celého klíčového snímku a několika následujících, které pouze popisují 

rozdíly oproti předchozímu. H.264 nemusí zpracovávat celý snímek, ale pouze jeho části. 

Výsledkem tedy je, že vybraná oblast videa se může komprimovat menším datovým tokem než 

jiná, což snižuje objem dat bez vlivu na kvalitu videa H.264 není ovšem formátem vhodným 

pouze pro vysoká rozlišení. Je tvořen 21 profily, rozdělnými podle velikosti videa a výkonu 

dekódovacího hardwaru [24] [25]. 

Tento formát je také známý především jako jeden ze standardů používaných ke 

kódování videa na Blu-ray discích. Všechny Blu-ray přehrávače tedy musí být schopny 

dekódovat tento standard. Je také velmi často používán pro streamované video z Internetových 
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zdrojů (jako např. YouTube, Vimeo), nebo HDTV televizní vysílání (DVB-T/T2, DVB-C, 

DVB-S/S2) [25]. 

1.2.6 Windows Media Video 

Za zmínku určitě stojí i Windows Media Video (WMV), což je kompresní video formát 

pro několik uzavřených kodeků vyvinutých společností Microsoft. Původně byl určen pro 

aplikace streamující Internetové video jako konkurent pro RealVideo. S videem ve formátu 

WMV se lze nejčastěji setkat v multimediálních kontejnerech ASF, vyvinutých také 

Microsoftem. Podporují jej ale také kontejnery AVI a Matroska [26]. 

 

1.3 Multimediální kontejner 

Multimediální kontejner neboli formát uložení výsledného multimediálního souboru, je 

něco jako obálka nebo krabice, ve které se nachází několik multimediálních proudů (stop, 

streamů), jež jsou uloženy do jednoho souboru (datového toku) určitého formátu. Použitý 

kontejner teprve určuje příponu daného multimediálního souboru. Do jednoho takového 

kontejneru se tedy dá uložit více různých stop. Například několik audio stop, video stopu, stopu 

titulků nebo metadata, a je zajištěna jejich vzájemná synchronizace. Tyto jednotlivé stopy 

mohou být dále komprimovány různými kodeky a kontejner nese informace, jakým kodekem 

byl který datový proud komprimován. Kontejnery se vzájemně liší množinou podporovaných 

formátů [27].  

V této podkapitole se nachází popis těch nejpoužívanějších a nejznámějších 

multimediálních kontejnerových formátů. 

1.3.1 3GP 

3GP je multimediální kontejnerový formát pro audio, video nebo textové soubory 

definovaný dohodou 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Vytvořen byl především pro 

3G UMTS multimediální služby. Používá se tedy primárně pro mobilní telefony využívající 

telekomunikačních technologií třetí generace. Soubory ve formátu 3GP byly navrženy tak, aby 

vyhovovaly požadavkům na menší velikost, stejně tak jako datovým přenosům používaných 

u mobilních telefonů. Tento kontejner podporuje komprimaci videa ve formátech H.263, 

MPEG-4 Part 2, nebo MPEG-4 Part 10 (H.264). Je velice podobný kontejnerovému formátu 

MP4. Pro soubory v tomto kontejneru je typická přípona .3gp [28]. 

1.3.2 AVI 

Jedním z nejstarších multimediálních kontejnerových formátů pro PC je AVI. Tato 

zkratka pochází z anglického Audio Video Interleave (česky - prokládat obraz se zvukem). 

Soubory používají příponu .avi. Poprvé byl použit Microsoftem již v listopadu roku 1992 

v operačním systému Windows 3.11 jako součást multimediální technologie Video for 

Windows (VfW). Tenkrát ještě ovšem procesory nebyly tak výkonné, aby zvládly dekompresi 
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v reálném čase. Proto bylo původně video zcela bez komprese, v rozlišení 160x120 obrazových 

bodů a při 15 snímcích za sekundu. Postupně s rostoucím technickým pokrokem byl tento 

formát doplněn o podporu vyšších rozlišení a také o možnost volby kodeků pro snížení 

datového toku [29]. 

V současné době se tento formát nachází v těchto třech typech, které byly postupně 

zaváděny v návaznosti na různá omezení, jejž představovaly předchozí verze.: 

 AVI 1.0 - Používal se u operačního systému Windows 3.1. Omezením této verze 

byla maximální velikost souboru pouze 1 GB a maximální počet snímků 22500, což 

při záznamu ve snímkové frekvenci 25 fps odpovídá pouze 15 minutám. 

 AVI 1.1 -  Tato verze přinesla především rozšíření maximální velikosti souboru na 

2 GB. 

 AVI 2.0 - Přináší neomezenou velikost souboru. Tedy alespoň u souborového 

systému NTFS. U souborového systému FAT32 je velikost souboru omezena na 

4 GB. 

Všechny tyto verze mají několik věcí společných. Na začátku souboru je vždy hlavička 

obsahující základní informace o videu (rozlišení, použitý kodek, počet snímku za sekundu) 

a o zvuku (kodek, vzorkovací frekvence, kvantizace). Na konci souboru je potom vždy tabulka, 

ve které se nachází informace o pořadí jednotlivých snímků ve videu a jejich přesná pozice 

v souboru. Z toho plyne jedna zásadní nevýhoda, kterou je nemožnost přehrát soubor dříve než 

je dostupný celý. Nedá se tedy použít např. pro streamování po Internetu. Další nevýhodou 

tohoto indexování snímků je čas, který není určen absolutně. Lze ho pouze dopočítat z počtu 

snímku za sekundu a jeho indexu. To může být problémem, pokud je časová základna videa 

a zvuku rozdílná, tzn. například zvukových dat je více než obrazových. Tento problém vzniká 

např. při zachytávání videa a zvuku dvěma různými navzájem nesynchronními zařízeními (TV 

karta a zvuková karta). Může se totiž zdát, že obě zařízení mají stejný čas. Ten se ale ve 

skutečnosti mírně liší a proto téměř jistě dojde ke ztrátě synchronizace, což způsobí např. 

opožďování zvuku za obrazem. Tento kontejner je jediný, který nepoužívá přímo relativní čas 

pro popis polohy video a audio paketu v souboru. Tato nevýhoda se projeví i při převodu 

nějakého souboru z jiného kontejneru do avi.  

Ve srovnání s dnešními modernějšími formáty má také značné nedostatky, které 

zvětšují velikost souboru více, než by bylo nezbytné. Jeho použití je tedy vhodné především pro 

videa, která se budou dále editovat. Například v oblasti digitálních kamer se používá formát DV 

AVI, což je normální AVI soubor s DV kompresí. U tohoto formátu je již zajištěna 

synchronizace obrazu se zvukem. I přes zmíněné negativní faktory tohoto formátu zůstává stále 

velmi oblíbeným z důvodu vysoké kompatibility se všemi dnešními programy pro přehrávání 

nebo editaci videa [30]. 

1.3.3 ASF 

ASF neboli Advanced Systems Format (dříve Advanced Streaming Format nebo Active 

Streaming format) je dalším multimediálním kontejnerovým formátem vyvinutým společností 
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Micosoft, zvláště určeným pro streamování médií. Je součástí rámce Windows Media. Soubory 

používají příponu .asf, později potom přibyly i .wmv nebo .wma (windows media video/audio). 

Tento kontejner je určen především pro použití s formáty MPEG-4 a Windows Media 

Video/Audio. Jedním z cílů ASF byla podpora přehrávání z digitálních mediálních serverů, 

HTTP serverů a místních úložných zařízení, jako jsou pevné disky. Jeho účelem a důvodem 

proč byl vyvinut, bylo streamovat video po Internetu a odstranit tak hlavní nedostatek formátu 

AVI. Nebyl ale určen pro jeho nahrazení [31]. 

Mezi jeho hlavní nedostatky patří především jeho uzavřenost. Je totiž možno používat 

pouze kodeky povolené Microsoftem a není také dovoleno pracovat se soubory přímo, ale 

pouze prostřednictvím speciálních DirectShow filtrů od Microsoftu. To vše z důvodu licenční 

politiky této americké firmy.  

Struktura formátu ASF je v aktuální verzi 1.2 založena na objektech. Objekt je základní 

složkou, je identifikován pomocí GUID a existuje v několika vrstvách. Z toho vyplývá, že jeden 

objekt může obsahovat jiný. Nejvyšší vrstva toho formátu obsahuje 3 objekty, kde první je vždy 

hlavička (Header Object) a pomocí jejího GUID se indentifikuje typ souboru v DirectShow. 

Druhým objektem na první vrstvě je potom Data Object, jenž obsahuje multiplexované streamy 

ve formě Data Packets. Tyto jednotlivé pakety jsou potom seřazeny podle času začátku a konce, 

obsahují informace pro všechny streamy a mají vždy stejnou velikost. Třetím objektem na 

nejvyšší vrstvě je index, podobně jako u AVI formátu. Tím může být buď Simple index object 

(obsahuje indexaci po fixním času videa) nebo Index object (indexuje také podle času, ale 

i podle čísla snímků jako u AVI). 

ASF soubory také můžou obsahovat objekty s metadaty, jako například název 

interpreta, název alba a žánru, pro zvukovou stopu, nebo např. autora pro video stopu, podobně 

jako ID3 tagy používané u MP3 souborů [30]. 

1.3.4 Matroska 

Matroska je jedním z nejnovějších multimediálních kontejnerů. Vývoj započal 

v prosinci 2002. Je svobodný, otevřený a umožňuje pojmout většinu moderních video a audio 

formátů. Vychází z dnes hojně používaného jazyka XML, respektive z jeho binární verze  

EBML. Dokáže také pojmout až několik různých audio stop včetně prostorového zvuku. 

Soubory nejčastěji používají příponu .mkv (video, audio i titulky), ale lze se také setkat s .mka 

(pouze pro audio), .mk3d (3D video) nebo .mks (titulky).  Do tohoto kontejneru lze vložit video 

téměř v jakémkoliv nejběžnějším formátu (např. MPEG-4 ASP, MPEG-4 AVC). Obsahuje 

podporu pro titulky, menu, kapitoly a lze přiložit i jiné soubory.  

Tento formát se nejčastěji používá v nekomerční sféře při archivaci videa. Velmi 

rozšířeným se stal také pro ilegální šíření multimediálního obsahu (např. filmů, seriálů) po 

Internetu. Je možno vytvořit takzvané HD ripy (kopie originálních Blu-ray nebo DVD nosičů) 

s několikanásobně menší velikostí než originál [32]. 

Co se týče struktury souboru (viz obr 1.2 [33]), tak na začátku je hlavička, která 

identifikuje typ souboru a verzi dle EBML. Dále následuji segmenty tvořící datovou funkční 
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část. Většinou jde jen o jeden, ale může jich být i více. Tento segment se poté dále dělí na menší 

sekce, z nichž každá obsahuje jiný typ informace. Typy těchto sekcí jsou následující: 

 Meta Seek Information- udává pozici jednotlivých sekcí uvnitř segmentu 

 Segment Information - obsahuje základní informace o daném souboru (název, 

unikátní ID, název dalšího souboru) 

 Tracks - seznam všech stop v kontejneru včetně informací o nich  

 Chapters - seznam všech kapitol a jejich umístění 

 Clusters - obsahuje již samotná data jako jsou video snímky nebo zvukové pakety. 

Jejich pozice je potom uložena vždy jako čas, což zabraňuje ztrátě synchronizace. 

 Cueing data - tato sekce není nezbytná, slouží pro urychlení vyhledávání pozic 

v souboru, slouží podobně jako index u AVI souboru. 

 Attachment - sekce sloužící pro přiložení jakéhokoliv souboru 

 Tagging - tato sekce nese informace související s titulem (autor, účinkující, režie) je 

obdobou ID3 tagu u formátu MP3 [30]. 

 

 

Obrázek 1.2:  Struktura souboru ve formátu Matroska 

Jde o velmi propracovaný systém, který se může v budoucnosti dále rozvíjet přidáváním 

dalších sekcí. Jedinou nevýhodou je podpora tohoto formátu, která ještě není tak rozšířená a to 

především mezi softwarem pro editaci [30]. 



 

Teoretický úvod 

- 20 - 

 

1.3.5 Flash Video 

Flash Video je multimediální kontejnerový formát používaný především na Internetu 

prostřednictvím softwaru Adobe Flash Player. Flash Video obsah může být také začleněn do 

souborů ve formátu SWF. Existují dva různé formáty videa známé pod názvem Flash Video, 

a to FLV a F4V. U formátu FLV jsou audio a video data kódována stejným způsobem jako 

u SWF, zatímco formát F4V specifikován organizací ISO/IEC. Oba tyto formáty jsou 

podporovány programem Adobe Flash Player a v současné době vyvíjeny společností Adobe 

Systems. Formát FLV byl původně vyvinut společností Macromedia. Flash Video je v současné 

době standardem pro streamované video na webu používaným celosvětovými službami jako 

jsou YouTube, Hulu, VEVO, Yahoo!, nebo metacafe.  

Soubory používají přípony .flv, .f4v, .f4p, f4a, f4b. Flash Video FLV soubory obvykle 

obsahují materiál komprimovaný kodeky Sorenson Spark nebo VP6. Podle nejnovějších zpráv 

ale již také podporují H.264 video a HE-AAC audio. Všechny tyto kompresní formáty jsou 

v současné době omezeny patenty [34]. 

1.3.6 QuickTime 

Formát vyvinutý společností Apple pro program QuickTime, používající příponu .mov.  

Tento formát je téměř stejně starý jako AVI a konkuruje mu již od počátku. V letech 1993-1995 

byl lepší variantou právě formát AVI z důvodů lepší kvality a funkce. Ve verzi QuickTime 

4 přišla společnost Apple s možností přímého přenosu přes Internet. Odpadla tedy nutnost 

přenést nejprve celý soubor [35]. 

Jedná se o multimediální kontejner, může tedy obsahovat více datových stop. Tyto 

datové stopy jsou hierarchicky uspořádány v datových strukturách, které se nazývají atomy. 

Tento atom může být rodičem ostatních atomů, může obsahovat data nebo tyto data editovat. 

Nemůže mít ale více funkcí najednou. Atom vždy začíná velikostí a typem, obě mají 32 bitů 

(4 byty). Jeden soubor je vždy jedním velkým atomem, který se nazývá Movie atom a má 

identifikaci „moov“. Podle toho je vždy možné soubor rozpoznat, i když nemá příponu. Uvnitř 

tohoto atomu je vždy hlavička. Největším atomem v Movie atomu je Track atom, což je vždy 

jedna z datových stop v souboru. Uvnitř Track atomu je poté Media atom, který popisuje typ 

streamu, tedy zdali se jedmá o video či audio, jeho délku a další specifické informace [30] [46]. 

1.3.7 MP4 

MP4, neboli MPEG-4 Part 14, je multimediální kontejner definovaný standardem 

ISO/IEC 14496-14. Je používám nejčastěji pro ukládání videa a audia, ale může být také použit 

pro uložení dalších dat, jako jsou titulky nebo statické obrázky. Základem tohoto kontejneru je 

výše zmíněný formát QuickTime od společnosti Apple. Jedná se o moderní a otevřenou 

alternativu k dnes již zastaralému AVI kontejneru. Odstraňuje především nedostatky tohoto 

formátu jako je nemožnost přidat do kontejneru menu, titulky, více zvukových stop nebo 3D 

objekty. Nemá také žádný problém se streamováním videa. MP4 soubory mohou také obsahovat 

metadata. Soubory v tomto formátu používají většinou příponu .mp4, ale mohou se objevit také 
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přípony .m4a, .m4b, .m4p, .m4r nebo .m4v. Video v tomto kontejneru bývá nejčastěji 

ve formátech definovaných audiovizuální skupinou MPEG, a to MPEG-4 Part 2 a MPEG-4 

Part 10 [36]. 

1.3.8 OGG 

OGG je svobodný a otevřený kontejnerový formát vytvořen nadací Xiph.org. Tento 

formát není omezen žádnými softwarovými patenty a byl navržen tak, aby byl co nejefektivnější 

při práci s digitálními multimedii. Ve formátu OGG může být uložena spousta nezávislých 

datových proudů pro audio, video, text, titulky, i metadata. S tímto multimediálním rámcem 

jsou obvykle používány tyto formáty: 

 Theora - poskytuje ztrátovou kompresy videa 

 Vorbis - audio formát orientovaný především na hudbu 

 Opus - audio formát zaměřený na lidskou řeč 

 FLAC, OggPCM - bezeztrátové audio kodeky 

Před rokem 2007 používali všechny soubory v tomto kontejneru příponu .ogg. Od roku 

2007 ale bylo autory doporučeno, aby příponu .ogg používaly jen audio soubory Vorbis. 

Vznikly tak nové přípony souborů pro každý jednotlivý druh obsahu zvlášť (.oga pouze pro 

audio soubory, .ogv pro video bez zvuku a .ogx). 

Tento formát se skládá z kousků dat, z tzv. Ogg page (stránka). Každá tato stránka 

začíná vždy znaky OGGs pro identifikaci souboru v tomto formátu. V hlavičce této stránky se 

potom vždy nachází tzv. serial number (sériové číslo) a page number (číslo stránky). Oba tyto 

údaje potom identifikují danou stránku jako část nějaké série dalších stránek a vytváří tak 

datový tok [37]. 

1.3.9 MPEG program stream 

MPEG program stream (MPEG PS nebo pouze PS) je kontejnerovým formátem pro 

multiplexování digitálního audia a videa, popř. dalších dat. Je specifikován ve standardech 

MPEG-1 Part 1 a MPEG-2 Part 1. Soubory v tomto kontejneru používají koncovky .mpg, 

.mpeg, .m2p, nebo .ps. Tyto programové streamy se používají s určitými omezeními nebo 

rozšířeními především na DVD nebo HDVD discích [38]. 

1.3.10 MPEG transport stream 

MPEG transport stream (MPEG-TS, MTS nebo pouze TS) je standardním formátem pro 

přenos a ukládání audio, video nebo PSIP dat. Používá se především ve vysílacích systémech 

DVB, IPTV nebo ATSC. Tento formát je specifikován ve standardu MPEG-2 Part 1. 

Specifikuje kontejnerový fomát, který zahrnuje paketizování datových proudů s opravou chyb 

a synchronizací obsažených datových proudů pro zachování celistvosti v situacích, kdy je 

kvalita signálu snížena. Soubory v tomto formátu používají koncovky .ts, .tsv, .tsa. 

MPEG TS (transportní streamy) se od MPEG PS (programové streamy) liší především 

v tom, že MPEG-2 PS je koncipován spíše pro spolehlivá média, jako jsou např. přenosné disky 
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(DVD), zatímco MPEG TS je vyvinut zejména pro přenosy s menší spolehlivostí, jako 

například pozemní nebo satelitní vysílání [39]. 

1.3.11 BDAV MPEG-2 Transport Stream 

BDAV MPEG-2 Transport Stream (Blu-ray Disc Audio Video) je dalším typem 

multimediálního kontejneru. Jak už z názvu vyplývá, používá se hlavně pro uchovávání dat na 

Blu-ray nosičích nebo AVCHD kamerách. Je využíván pro multiplexování videa ve vysokém 

rozlišení, zejména ve formátu H.264/MPEG-4 Part 10 or AVC. Soubory v tomto kontejneru 

používají příponu .m2ts. 

Tento formát vznikl jako rozšíření pro starší MPEG-2 Transport Stream, který je 

vhodný především pro účely vysílání, zatímco pro účely uchování dat na blu-ray discích vznikl 

právě BDAV MPEG-2 TS. Jedná se o komerční formát a v současné době je vyvíjen 

společnostmi jako Sony, Panasonic [40].   

 

1.4 Rozlišení videa 

Rozlišení videa je udáváno počtem obrazových bodů, které dané video obsahuje. Lze si 

jej také představit jako rozměr videa. Čím vyšší rozlišení video má, tím je také větší 

(rozměrnější) a obecně lze říci, že také kvalitnější. Bývá vyjádřeno jako šířka × výška 

obrazového záznamu neboli počet obrazových bodů na šířku × počet obrazových bodů na 

výšku. Tedy například rozlišení udávané jako 1280x720 obsahuje 1280 obrazových bodů na 

šířku a 720 obrazových bodů na výšku. Tento parametr je také klíčový pro veškerá zobrazovací 

zařízení, kde udává maximální počet pixelů, které je zařízeno schopno zobrazit. Z rozlišení je 

také možno určit poměr stran, což je poměr mezi šířkou obrazového záznamu k jeho výšce. 

Nejběžnějšími poměry stran jsou 4:3, 16:9, 16:10 nebo 5:4. [41]. 

Zde je přehled několika nejvíce používaných rozlišení: 

 PAL - 768x576. Standard analogového TV vysílání především v Evropě. 

 NTSC - 720x480. Standard analogového TV vysílání především v Severní Americe 

a Japonsku. 

 VGA - 640x480. Poměr stran je 4:3. Poprvé představeno v roce 1987 společností 

IBM. Bylo populární na mobilních telefonech vyrobených kolem roku 2000 a dnes 

se stále požívá například u předních kamer mobilních telefonů určených pro video 

hovory nebo u webových kamer. 

 HD - 1280x720. Poměr stran je 16:9. Vychází z televizorů s vysokým rozlišením 

(HDTV) a v dnešní době je používáno například u televizního vysílání ve vysokém 

rozlišení nebo u Internetových streamů. 

 Full HD - 1920x1080. Poměr stran je také 16:9. V současné době je nejvyšším ze 

všech široce rozšířených rozlišení. Používá se téměř u všech nových televizorů nebo 

také u filmů na Blu-ray nosičích [41] [42]. 
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Pro porovnání a pro představu je velikosti jednotlivých rozlišení i s poměry stran 

zobrazena na obrázku 1.3 [43]. 

 

Obrázek 1.3:  Srovnání velikostí nejpoužívanějších rozlišení i s poměry stran 

 

1.5 WiFi 

WiFi je technologie umožňující elektronickým zařízením vyměňovat si navzájem data 

nebo se skrz ni připojovat bezdrátově k Internetu. Pracuje v nelicencovaném frekvenčním 

pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz (záleží na použitém standardu). WiFi pásmo bylo poprvé 

standardizováno v roce 1997 mezinárodním institutem IEEE pod číslem 802.11.  

WiFi síť má samozřejmě omezený dosah. Obyčejný bezdrátový přístupový bod 

používající standard 802.11b nebo 802.11g, tedy pásmo 2,4 GHz, může mít dosah například 

35 metrů ve vnitřních prostorách a až 100 metrů ve venkovním prostředí. Vše se odvíjí od 

výkonu antény. Rozsah je také závislý na použitém frekvenčním pásmu. WiFi síť v nižší 

frekvenci 2,4 GHz má mírně lepší dosah než síť v pásmu 5 GHz [44]. 

Přehled všech existujících WiFi standardů včetně roku jejich představení a maximální 

teoretické rychlosti se nachází v tabulce 1.1 [45]. 
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Tabulka 1.1: Přehled existujících WiFi standardů 

název WiFi 

standardu 
rok představení frekvence [GHz] 

max. teoretická 

rychlost [Mbit/s] 

802.11 1997 2,4 2 

802.11a 1999 5 54 

802.11b 1999 2,4 11 

802.11g 2003 2,4 54 

802.11n 2009 2,4/5 600 

802.11ac 2013 5 1000 
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2 Převodní programy mezi různými video kodeky a 

multimediálními formáty 

Převodních programů mezi různými video kodeky a multimediálními formáty jistě 

existuje celá škála. Do této kapitoly je zařazen výběr těch nejznámějších, nejpoužívanějších 

a těch s velmi kladnými ohlasy na Internetu. Důležitým parametrem při výběru bylo především 

množství podporovaných formátů, dále také freewarová licence a existence verze pro operační 

systém Microsoft Windows z důvodu možnosti osobního vyzkoušení. Na základě těchto 

předpokladů byly vybrány tyto 3 programy. 

2.1 FormatFactory 

FormatFactory byl oceněn jako nejlepší program pro převod mezi různými formáty 

videa, především kvůli podpoře snad všech známých video formátů a kodeků [47]. Jedná se 

freewarový multimediální konvertor, který kromě videa dokáže převádět také zvukové 

a obrázkové soubory. Mezi jeho další funkce patří také ripování (proces, při kterém se video 

nebo audio data např. z CD/DVD přenášejí na disk počítače) z CD/DVD nosičů do jiných 

formátů, nebo také vytváření .iso souborů. Je dostupný v 62 světových jazycích včetně češtiny. 

Mezi podporované operační systémy patří pouze Microsoft Windows. Podporuje libovolnou 

konverzi mezi video formáty MP4, AVI, 3GP, RMV8, WMV, MKV, MPEG, VOB, MOV, FLV 

a SWF [7] [8]. 

Tento program má velice přehledné grafické prostředí, jak je možno vidět na obrázku 

2.1, s velice intuitivním a jednoduchým ovládáním. Program byl testován ve verzi 3.3.1. 

 

Obrázek 2.1:  Prostředí programu FormatFactory 
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2.2 Any Video Converter 

Any Video Converter je softwarem pro převod videa mezi různými multimediálními 

formáty vyvíjený společností AVCLabs. Je dostupný pro operační systémy Microsoft Windows 

a Mac OS. Existuje v několika verzích, a to i placených. Nicméně existuje i bezplatná verze, 

s dostatečnou funkčností pro tuto problematiku, proto je také zahrnut do tohoto výběru. Tento 

program podporuje velmi rozsáhlou nabídku vstupních formátů videa. 

 Podporované vstupní formáty: 

3g2, 3gp, 3gpp, 3gp2, amv, asf, avi, avs, dat, divx, dv, dvr-ms, f4v, flv, m1v, m2p, m2t, m2ts, 

m2v, m4v, mkv, mod, mov, mp4, mpe, mpeg, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mts, nsv, ogg, ogm, ogv, 

qt, rm, rmvb, tod, trp, tp, ts, vob, vro, wmv, webm. 

 Podporované výstupní formáty: 

wmv, mpg, mp4, avi, asf, m2ts, 3gp, 3g2, flv, mkv, swf, webm, html5 webm, html5 ogg, html5 

mp4. 

Mezi velmi užitečné funkce tohoto programu, patří možnost konverze videa pro mobilní 

zařízení přímo ve formátu, který je těmito zařízeními podporován. To vše pro maximální 

kompatibilitu, takže by již neměl nastat žádný problém s přehráním jakéhokoliv videa i na 

mobilních zařízeních. Program je dostupný ve 25 světových jazycích, nicméně čeština, přestože 

je obsažena v nabídce nastavení, nefungovala. Program byl testován ve verzi 5.5.8 [9] [10]. 

 

 

Obrázek 2.2:  Prostředí programu Any Video Convertor 
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Any Video Converter má také velmi jednoduché, intuitivní a hezké grafické prostředí, 

jak je vidět na obrázku 2.2. Velkým kladem je především obrovský výběr podporovaných video 

formátů. 

2.3 Free Video Converter 

Free Video Converter je freewarový převodní program podporující nejznámějšími video 

formáty a kodeky, vyvíjený společností Koyotesoft. Je dostupný pouze pro operační systém 

Microsoft Windows a existuje ve 35 jazykových verzích včetně češtiny. 

 Podporované vstupní formáty: avi, mts, mts2, divx, flv, mkv, mpg, mpeg, mov, 

ogm, vmw, mp4, 3gp, vob   

 Podporované výstupní formáty: 3gp, 3g2, avi, dvd, mp4, mpeg, ogg, wmw [11]. 

 

 

Obrázek 2.3:  Prostředí programu Free Video Converter 

Tento program má také velmi přehledné a jednoduché grafické prostředí, jak je možno 

vidět na obrázku 2.3. Program byl testován ve verzi 3.2.0. 
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3 Návrh experimentů a jejich uskutečnění 

Cílem tohoto experimentu bylo realizovat přenos streamovaného videa z mobilního 

zařízení do centra v reálném čase prostřednictvím technologie WiFi. Při těchto experimentech 

byl zjišťován vliv různých vstupních parametrů na celkové vlastnosti tohoto přenosu, které byly 

posuzovány jak na základě měřených a dopočtených hodnot, tak i na základě subjektivního 

hodnocení samotného přenosu. 

3.1 Schéma zapojení experimentu 

Všechny experimenty probíhaly dle zapojení na obrázku 3.1. Jako záznamové zařízení 

byl použit mobilní telefon a jako zobrazovací zařízení (centrum) notebook. Obě tato zařízení 

byla připojena do jedné bezdrátové WiFi sítě pomocí routeru. 

 

 

Obrázek 3.1:  Schéma zapojení experimentu 

 

3.2 Použité přístroje a software 

K realizaci byly použity všechny níže uvedené přístroje. Při jejich výběru byla 

zohledněna především jejich snadná dostupnost a jednoduchost. Co se týče výběru softwaru, 

podmínkou byla jeho dostupnost zdarma, tedy licence freeware.  
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3.2.1 Mobilní telefon Sony Ericsson Xperia Mini 

Tento dodnes velmi rozšířený mobilní telefon byl představen společností Sony Ericsson 

(dnes Sony) v květnu 2011. Číselné označení je ST15i, kódové označení Mango. Disponuje 

kapacitním dotykovým LCD displejem o rozlišení 320x480 bodů se 16 miliony barev. 

Samozřejmostí je také vestavěný WiFi modul. Samotný mobilní telefon je zobrazen na 

obrázku 3.2 [2]. 

Hardwarové parametry: 

 procesor: Qualcomm MSM8255, jednojádrový procesor s frekvencí 1 GHz, 

postavený na architektuře ARMv7 s výrobní technologií 45nm 

 paměť RAM: 512 MB  

 čip fotoaparátu: rozlišení 5 MPx (2592x1944) s možností natáčet video až do 

rozlišení 1280x720 a 30 fps 

 operační systém: Google Android 2.3.4 (Gingerbread) [1]. 

 

Obrázek 3.2:  Mobilní telefon Sony Ericsson Xperia Mini 

 

3.2.2 Mobilní telefon Samsung Galaxy S4 

Při experimentech byl pro srovnání použit i mobilní telefon nejvyšší třídy pro vyloučení 

nepřesností nebo ovlivnění výsledků malým výkonem hardwaru prvního telefonu. Jedná se o 

jeden z nejvýkonnějších mobilních telefonů, který se dá v současné době pořídit. Byl představen 

společností Samsung v březnu 2013 a jedná se tedy o vlajkovou loď tohoto výrobce. Jednou z 

největších předností tohoto telefonu je pětipalcový kapacitní dotykový displej se zobrazovací 

technologií Super AMOLED s Full HD rozlišením 1080x1920 bodů. Samotný mobilní telefon 

je zobrazen na obrázku 3.3 [3]. 
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Hardwarové parametry: 

 procesor: Qualcomm APQ8064T, čtyřjádrovvý procesor s frekvencí 1,9 GHz 

postavený na architektuře ARMv7 s výrobní technologií 28nm  

 paměť RAM: 2048 MB 

 čip fotoaparátu: rozlišení 13 Mpx (4128x3096), možnost natáčet video až do 

rozlišení 1920x1080 

 operační systém: Google Android 4.3 (Jelly Bean) [3]. 

 

 

Obrázek 3.3:  Mobilní telefon Samsung Galaxy S4 

 

3.2.3 WiFi router TP-LINK TL-WR340G 

Jedná se o jeden z nejzákladnějších a nejlevnějších domácích WiFi routerů určený 

především do panelových bytů nebo menších rodinných domů. Podporuje WiFi standardy 

802.11b a 802.11g s rychlostí až do 54 Mbit/s. Hardwarové funkce routeru jsou shrnuty 

v tabulce 3.1 a funkce bezdrátové sítě v tabulce 3.2 [4]. 

 

Tabulka 3.1: Hardwarové funkce routeru TP-LINK TL-WR340G 

Rozhraní 4 porty 10/100 Mbit/s LAN 

1 port 10/100 Mbit/s WAN 

Externí napájení 9 V/0,6 A 

Standardy bezdrátové sítě IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Anténa Všesměrová, odnímatelná, 5 dBi 
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Tabulka 3.2: Funkce bezdrátové sítě routeru TP-LINK TL-WR340G 

Frekvence 2,4-2,4835 GHz 

Signální rychlost 
802.11g: až 54 Mbit/s (dynamická) 

802.11b: až 11 Mbit/s (dynamická) 

EIRP <20 dBm (EIRP) 

Citlivost příjmu 

54 Mbit/s: -68 dBm 

             11 Mbit/s: -85 dBm  

             6 Mbit/s: -88 dBm  

            1 Mbit/s: -90 dBm 

Zabezpečení bezdrátové sítě 
64/128/152 bitové šifrování 

WEP/WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK 

 

3.2.4 Aplikace IP Webcam 

Freewarová aplikace vytvořená pro mobilní operační systém Google Android umožňuje 

proměnit mobilní telefon v síťovou kameru a živě přenášet video v rámci lokální WiFi sítě bez 

nutnosti připojení k Internetu. Přenášené video je ve formátu MJPEG. Screenshot prostředí této 

aplikace, na kterém jsou viditelné i nastavitelné vstupní parametry, je na obrázku 3.4 [5]  

 

 

Obrázek 3.4:  Prostředí aplikace IP webcam 

 

3.2.5 VLC media player 

Multimediální přehrávač VLC je v současné době jeden z nejlepších 

a nejpoužívanějších přehrávačů. Počet stažení po celém světě se odhaduje už na 1,3 miliardy. Je 
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k dispozici zcela zdarma a má otevřený zdrojový kód. První akademická verze vznikla už v roce 

1996. Podporuje přehrávání drtivé většiny všech audio i video formátů a kodeků, stejně tak 

digitálních televizních kanálů a živých streamů z Internetu (ať už pro unicast či multicast režim) 

v širokopásmové sítí IPv4 i IPv6. Je velice multiplatformní a je tak dostupný téměř na všech 

známých operačních systémech [6]. 

Tento program byl při experimentu použit pro zobrazení streamovaného video na 

notebooku, což je patrné z obrázku 3.5. 

 

 

Obrázek 3.5:  Program VLC media player při probíhajícím experimentu 

 

3.3 Popis nastavovaných parametrů 

Jako vstupní parametry přenášeného videa pro tento experiment byly zvoleny rozlišení, 

kvalita a snímková frekvence. Tyto 3 parametry také umožňovala nastavit aplikace IP Webcam. 

V této podkapitole jsou tedy tyto parametry podrobně popsány včetně nastavovaných hodnot 

a zvolených kroků měření. 

3.3.1 Rozlišení 

Experimenty byly provedeny na pěti zvolených rozlišeních. Nejprve na základních 

a dříve nejpoužívanějších rozlišeních 864x480 a 640x480, která jsou často používána pro účel 

videohovorů v předních kamerách mobilních telefonů, což je pro tento experiment příhodné. 

Jako další rozlišení byla následně zvolena 720x480 a 1056x864. Nejvyšším rozlišením, se 

kterým bylo při tomto experimentu pracováno, bylo HD 1280x720. 
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3.3.2 Kvalita 

Kvalita zde byla pouze vstupním parametrem přenášeného videa. Aplikace IP Webcam 

umožňuje měnit kvalitu přenášeného videa na stupnici 1-100. Experiment byl prováděn na 

6 různých hodnotách nastavení, viz obrázek 3.6. Jelikož je přenášené video ve formátu MJPEG, 

jedná se o kompresi jednotlivých JPEG snímků dle příslušného standardu. 

Pro příklad je uveden obrázek 3.6, ve které je zachycena vždy stejná scéna a je možno 

tedy pro srovnání vidět jednotlivé hodnoty kvality videa, které byly při měření nastavovány. 

Všechny obrázky zachycují stejnou scénu, vše při stejném nastavení ostatních parametrů videa. 

Jediný parametr, který se mění, je kvalita. 

 

 

Obrázek 3.6:  Srovnání všech nastavovaných hodnot kvality videa 

 

Z obrázku 3.6 je patrné, že první 3 hodnoty nastavení kvality, jsou lidským okem téměř 

nerozpoznatelné a rozdíly jsou tak neviditelné. První změny je možno pozorovat až při snížení 

kvality na hodnotu 40, kde se na zelené zdi začínají objevovat první kompresní nedokonalosti 
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jako je „vlnové“ podání změny odstínu zelené barvy. Dále se ostrost a kvalita barev úměrně 

snižuje až do nejnižší možné hodnoty, kde je již naprosto zkreslená. 

Obrázek 3.7 již znázorňuje kompresi videa pouze v měřítku, které je již pro lidské oko 

pozorovatelné. Tedy zhruba od hodnoty 25 až po nejnižší hodnotu 1, vše po kroku 5. Vše je 

tentokrát demonstrováno na blízkém objektu. Všechny jednotlivé segmenty obrázku opět 

zachycují stejnou scénu a byly pořízeny v jednotném rozlišením 1280x720. Jediný parametr, 

který se mění, je kvalita videa. 

 

 

Obrázek 3.7:  Srovnání nastavení kvality na blízkém objektu pouze pro nízké hodnoty 

nastavení 

 

Jak je z obrázku 3.7 patrné, snižování kvality probíhá především sjednocováním 

jednotlivých odstínů barev a také méně plynulými přechody mezi nimi. 
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3.3.3 Snímková frekvence 

Nastavení počtu snímku přenášeného videa za sekundu. Aplikace IP Webcam umožňuje 

nastavit hodnoty v rozmezí 1-30 nebo na hodnotu MAX CPU/BATTERY/NETWORK USE, 

což je nastavení, které se pokusí vytěžit co možná nejplynulejší video s ohledem na veškeré 

hardwarové možnosti zařízení, stejně tak jako kapacitu WiFi kanálu. Tento experiment byl 

prováděn na nastavení od 30 do 10 snímků za sekundu po kroku 5. 

3.4 Popis měřených parametrů 

Vliv všech výše zmíněných nastavovaných parametrů byl sledován na těchto měřených 

parametrech, které souvisí převážně s vlastnostmi přenosového WiFi kanálu. Měřeno bylo jeho 

percentuální vytížení, zpoždění celého přenosu mezi oběma zařízeními a dopočítána byla 

přenosová rychlost videa. 

3.4.1 Vytížení 

Při experimentech byl vzat do úvahy také parametr důležitý především v praxi a to je 

vytížení WiFi sítě. Bylo by totiž nepřípustné, aby na WiFi technologii, která je již z principu 

koncipována pro připojení více uživatelů ve stejném čase, došlo k příliš velkému vytížení, což 

by vedlo k omezení ostatních uživatelů. Měření tohoto parametru bylo prováděno přes 

vestavěnou funkci v OS Windows, Správce úloh systému Windows, kde jsou měřené hodnoty 

zobrazeny velmi přesně a to i přehledně graficky, což je vidět na obrázku 3.8. V tabulky jsou 

uvedeny hodnoty vytízení v procentech k celkové teoretické kapacitě přenosového WiFi kanálu, 

tedy 54 Mbit/s. 

 

Obrázek 3.8:  Správce úloh systému Windows při probíhajícím měření 
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3.4.2 Zpoždění 

Při provádění experimentů byla vidět měnící se hodnota zpoždění přenášeného videa 

mezi mobilním telefonem a zobrazením na displeji notebooku v závislosti na změně 

nastavovaných parametrů. Proto byl také tento parametr do tohoto měření zahrnut. Tato hodnota 

je poměrně orientační. Vždy byl umístěn nový předmět před kameru mobilního telefonu a byla 

měřena doba, za kterou se předmět zobrazí i na obrazovce notebooku. Měření bylo prováděno 

stopkami a vždy 10 krát pro každý krok měření. Jako výsledek byl použít aritmetický průměr. 

Tímto postupem byly eliminovány možné chyby jednotlivých měření.  

3.4.3 Přenosová rychlost videa 

Jelikož je již známo percentuálního vytížení přenosového kanálu k jeho teoretické 

rychlosti, byla pro přehlednost výsledků dopočítána také orientační bitová rychlost přenášeného 

videa. Vše vychází z předpokladu, že při 100% vytížení kanálu bude mít přenášené video 

maximální teoretickou bitovou rychlost 54 Mbit/s. Potom je tedy skutečná přenosová rychlost 

dána vzorcem (3.1) 

                   
  

   
                                                                                     (3.1) 

Kde: 

 přenosová rychlost je skutečná přenosová rychlost v Mbit/s 

 p je odečtené vytížení sítě v % 

 

3.5 Postup provádění experimentů 

Nejprve byla vytvořena a nakonfigurována lokální WiFi síť s použitím WiFi routeru, do 

které byly připojeny obě zařízení. Mobilní telefon pro záznam videa a notebook pro jeho 

okamžité zobrazení. Měření bylo prováděno na WiFi standardu 802.11g s teoretickou rychlostí 

až 54 Mbit/s se zabezpečení sítě WPA2. Pro minimalizaci rušivých vlivů se oba přístroje 

nacházely v přímé viditelnosti routeru ve vzdálenosti cca 3 metry. Při experimentech bylo 

pracováno s pěti různými rozlišeními, z nichž 3 byly provedeny s mobilním telefonem Sony 

Ericsoon Xperia Mini a zbývající 2 na přístroji Samsung Galaxy S4.  

Měření vždy začalo nastavením výše popsaných vstupních parametrů: rozlišení, kvalita 

a snímková frekvence. Poté byl spuštěn samotný přenos. Jednu polovinu každého kroku měření 

byl mobilní telefon ponechán vždy určitou dobu v klidu pro přenos neměnících se statických 

snímků. V druhé polovině bylo mobilním telefonem prudce hýbáno, popřípadě vytvářeny rychlé 

pohyby před jeho kamerou, pro simulaci videa s dynamicky se rychle měnícím obsahem 

jednotlivých snímků. Po celou tuto dobu (asi 1 min pro každý krok měření) bylo zároveň 

sledováno vytížení sítě, ze kterého byla poté určena střední hodnota. Nakonec každého kroku 

měření bylo ještě stopkami změřeno zpoždění videa a všechny hodnoty zapsány do tabulky. Po 
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celou dobu provádění experimentů byly také pravidelně zapisovány poznámky pro vyhodnocení 

experimentu. 

3.6 Naměřené výsledky experimentů 

V tabulce 3.3 jsou přehledně uvedeny naměřené hodnoty všech kroků měření pro 

rozlišení 1280x720. Přehledné tabulky pro všechna ostatní měřená rozlišení jsou v příloze A 

této práce. 

 

Tabulka 3.3: Naměřené výsledky pro rozlišení 1280x720 

Kvalita 
Snímková 

frekvence [fps] 
Vytížení [%] Zpoždění [s] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

100 30 19 3,1 10,26 

25 19 3,1 10,26 

20 19 2,5 10,26 

15 19 2 10,26 

10 15 3 8,1 

80 30 6 1,7 3,24 

25 5,5 1,7 2,97 

20 6 2 3,24 

15 6 2 3,24 

10 5 2 2,7 

60 30 4 1,7 2,16 

25 4 1,5 2,16 

20 4 1,5 2,16 

15 4 1,5 2,16 

10 3 1,7 1,62 

40 30 3,75 1,5 2,03 

25 3,5 1,5 1,89 

20 3,5 1,4 1,89 

15 3,5 1,4 1,89 

10 3,5 1,4 1,89 

20 30 3 1,5 1,62 

25 3 1,5 1,62 

20 2,75 1,5 1,49 

15 2,75 1,5 1,49 

10 2,75 1,5 1,49 

1 30 2 1,5 1,08 

10 1,5 1,5 0,81 
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4 Vyhodnocení experimentů 

Jak je z obrázku 4.1 patrné přenášené video v rozlišení 1280x720 zatížilo kanál znatelně 

jen při maximálním nastavení kvality, tedy hodnotě 100. Po snížení kvality videa na hodnotu 80 

vytížení kanálu velmi prudce pokleslo a při dalším jejím snižování se již výrazně neměnilo, 

pouze v řádu několika jednotek procent. Vše je velmi úzce spjato i s přenosovou rychlostí videa, 

jak je patrné na obrázku 4.2. Zatímco video v maximální kvalitě v rozlišení 1280x720 mělo 

datový tok přes 10 Mbit/s, video v kvalitě 80 už jen něco kolem 3 Mbit/s.  

 

Obrázek 4.1:  Závislost vytížení linky na kvalitě videa pro rozlišení 1280x720 a 25 fps 

 

 

Obrázek 4.2:  Závislost přenosové rychlosti videa na kvalitě pro rozlišení 1280x720 a 25 fps 
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Zajímavé bylo také sledovat stabilitu vytížení. Při maximální nastavené kvalitě kolísalo 

vytížení v rozmezí 5-7% a bylo tak náročnější určit střední hodnotu. U všech ostatních nastavení 

kvality již bylo vytížení poměrně stabilní a kolísalo pouze v rozmezí 1-2%. 

Z obrázku 4.4 je patrné, že téměř stejné vlastnosti mělo i zpoždění videa při přenosu. 

Zde se opět projevil velký rozdíl mezi nastavením kvality na nejvyšší hodnotu a na druhou 

nejvyšší hodnotu. Rozdíl byl o třetinu nižší, tedy zhruba o 1 sekundu. Tato vlastnost se ovšem 

projevila pouze u dvou nejvyšších rozlišení (jak je vidět na obrázku 4.4), a to 1280x720 

(obrázek 4.3) a 1056x864. U nižších rozlišení se zpoždění v závislosti na snižující se kvalitě 

videa měnilo jen minimálně. 

Obrázek 4.3:  Závislost zpoždění na kvalitě videa pro rozlišení 1280x720 a 25 fps 

 

Obrázek 4.4:  Přehled závislostí zpoždění na kvalitě videa pro všechna rozlišení při 25 fps 
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Mám-li tedy srovnat celkový vliv rozlišení na vlastnosti přenosu s ohledem na výše 

uvedené skutečnosti, je minimální, což dokazují obrázky 4.4 a 4.5, kde jsou všechny křivky 

téměř totožné. Z toho vyplývá, že rozlišení není rozhodujícím a důležitým parametrem přenosu. 

Obrázek 4.5:  Přehled závislostí vytížení na kvalitě videa pro všechna rozlišení při 25 fps 

 

 

Tento experiment také prokázal, že není žádný rozdíl mezi přenosem statických záběrů 

oproti těm dynamickým. To znamená, že je jedno, zdali kamera v pevné pozici zabírá stále 
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Co se týče vlivu nastavení fps na měřené parametry, tak ten je také téměř nulový, což je 

možno vidět v tabulce 3.3. Nastavení hodnoty fps mělo čistě subjektivní význam. 

Při provádění experimentů byla také vyvrácena má teorie o vlivu nedostatečně 

výkonného hardwaru v mobilním telefonu Sony Ericsson Xperia Mini na přenos. Při přenosu 

videa v HD rozlišení 1280x720 a s maximální hodnotou nastavení kvality, se totiž video velmi 

sekalo a subjektivní dojem byl velmi špatný. Původně jsem si proto myslel, že tento fakt je 
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v tomto případě má vliv na přenos pouze a především přenosový WiFi kanál, nikoli použitý 

hardware. 

V rámci experimentů bylo také testováno, jakého maximálního vytížení je schopen 

přenosový WiFi kanál vůbec dosáhnout. Spustil jsem tedy stahování přes protokol BitTorrent, 

zároveň pustil Internetové video a připojil se do online hry. Maximální hodnota vytížení byla 
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naměřena pouze 35%, což je způsobeno určitou rezervovanou kapacitou WiFi kanálu pro další 

potencionální zařízení, metodou přístupu ke společnému médiu, ale i rozdělením celkové 

přenosové kapacity na download a upload. 

Na závěr je tedy nutno říct, že nastavení hodnoty kvality videa bylo stěžejním 

parametrem přenosu. Určitě tedy není vhodné přenášet video při maximálním nastavením 

kvality, kde jsou jednotlivé JPEG snímky (z nichž je MJPEG video složeno) téměř bez 

komprese, když rozdíl je pro lidské oko neviditelný, jak dokazuje obrázek 3.6. I dle mého 

subjektivního hodnocení byl přenos s maximální kvalitou vždy velmi špatný. Video se velmi 

sekalo, a to u všech hodnot rozlišení. Z naměřených hodnot i ze subjektivního pohledu tedy 

vyplývá, že dobrým kompromisem je nastavení kvality videa na hodnotu mezi 60 až 80 pro 

nejlepší možný poměr výkon/kvalita přenosu. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo realizovat přenos videa prostřednictvím technologie 

WiFi, což se mi úspěšně podařilo. Video je tedy možné přenášet v reálném čase také 

prostřednictvím bezdrátové technologie. Tento přenos by bylo možné uskutečnit také přes 

datové přenosy v mobilní síti, tedy přes již existující telekomunikační infrastrukturu. Tyto 

přenosy jsou ale zpoplatněny, proto byla pro tento experiment zvolena právě technologie WiFi. 

Jelikož se počet bezdrátových WiFi sítí především v městských zástavbách stále zvyšuje, 

v budoucnu bude jistě možné tuto technologii bez problémů využívat s rozumným pokrytím 

a zcela tak v těchto oblastech nahradit mobilní datové služby. 

Experimenty prokázaly, že ze všech nastavovaných vstupních parametrů má na 

naměřené výsledky přenosu znatelný vliv pouze kvalita videa, přičemž je velice nevhodné 

použít její maximální nastavení. Rozlišení videa ovlivnilo pouze zpoždění přenosu mezi oběma 

zařízeními, ale jen u dvou nejvyšších měřených rozlišení a pouze při již zmíněném nejvyšším 

nastavení kvality. Snímková frekvence ovlivňuje celkové vlastnosti také velmi minimálně. 

Optimálními hodnotami vstupních parametrů při přenosu pro co nejlepší subjektivní dojem 

nastavení jsou tedy tyto: rozlišení 1280x720, 30 fps pro co nejlepší plynulost, a kvalita videa 

v rozmezí hodnot 60-80. 

Tato bakalářská práce mi velmi pomohla zorientovat se v problematice digitálního videa 

a jeho přenosu, především pak v objasnění základních pojmů používaných v této oblasti. 
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Příloha A:   Tabulky naměřených hodnoty pro ostatní měřená rozlišení 

 

Tabulka A.1: Naměřené výsledky pro rozlišení 1056x864 

Kvalita 
Snímková 

frekvence [fps] 
Vytížení [%] Zpoždění [s] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

100 30 19 3 10,26 

25 18 3 9,72 

20 18 3 9,72 

15 17 3 9,18 

10 17 3 9,18 

80 30 6 1,7 3,24 

25 6 1,7 3,24 

20 6 1,7 3,24 

15 5 1,7 2,7 

10 5 1,7 2,7 

60 30 4 1,7 2,16 

25 4 1,7 2,16 

20 3,5 1,7 1,89 

15 3,5 1,7 1,89 

10 3 1,7 1,62 

40 30 3 1,7 1,62 

25 3 1,7 1,62 

20 3,5 1,7 1,89 

15 3 1,7 1,62 

10 2,5 1,7 1,35 

20 30 3 1,7 1,62 

25 3 1,7 1,62 

20 3 1,7 1,62 

15 2 1,7 1,08 

10 2,5 1,7 1,35 

1 30 2 1,7 1,08 

10 2 1,7 1,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II 

 

Tabulka A.2: Naměřené výsledky pro rozlišení 864x480 

Kvalita 
Snímková 

frekvence [fps] 
Vytížení [%] Zpoždění [s] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

100 30 17,5 2 9,45 

25 17,5 2 9,45 

20 17,5 2 9,45 

15 13 2 7,02 

10 13 2 7,02 

80 30 7 1,5 3,78 

25 7 1,5 3,78 

20 6 1,5 3,24 

15 5 1,5 2,7 

10 4 1,5 2,16 

60 30 4,5 1,3 2,43 

25 4,5 1,3 2,43 

20 3 1,3 1,62 

15 4 1,3 2,16 

10 2,75 1,3 1,49 

40 30 4 1,5 2,16 

25 4 1,3 2,16 

20 3 1,3 1,62 

15 3,5 1,5 1,89 

10 2 1,5 1,08 

20 30 3 1,4 1,62 

25 3 1,4 1,62 

20 2 1,4 1,08 

15 2,5 1,5 1,35 

10 1,75 1,5 0,95 

1 30 1,75 1,5 0,95 

10 1 1,5 0,54 
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Tabulka A.3: Naměřené výsledky pro rozlišení 720x480 

Kvalita 
Snímková 

frekvence [fps] 
Vytížení [%] Zpoždění [s] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

100 30 18 2 9,72 

25 17,5 2 9,45 

20 17,5 2,2 9,45 

15 17 2 9,18 

10 17 2,1 9,18 

80 30 4 1,7 2,16 

25 3,5 1,7 1,89 

20 3,5 1,¨7 1,89 

15 3 1,7 1,62 

10 2 1,7 1,08 

60 30 3,5 1,7 1,89 

25 3 1,7 1,62 

20 3 1,7 1,62 

15 1,7 1,7 0,92 

10 2,5 1,7 1,35 

40 30 2,5 1,5 1,35 

25 2,5 1,5 1,35 

20 2 1,5 1,08 

15 2 1,5 1,08 

10 1,5 1,5 0,81 

20 30 2,5 1,5 1,35 

25 2 1,5 1,08 

20 2 1,5 1,08 

15 1,5 1,5 0,81 

10 1 1,5 0,54 

1 30 1 1,5 0,54 

10 0,7 1,5 0,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV 

 

Tabulka A.4: Naměřené výsledky pro rozlišení 640x480 

Kvalita 
Snímková 

frekvence [fps] 
Vytížení [%] Zpoždění [s] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

100 30 17 1,5 9,18 

25 17 1,5 9,18 

20 16 1,5 8,64 

15 16 1,5 8,64 

10 13,5 1,5 7,29 

80 30 3,5 1,5 1,89 

25 3 1,5 1,62 

20 3,5 1,5 1,89 

15 2,5 1,5 1,35 

10 2 1,5 1,08 

60 30 2,5 1,3 1,35 

25 2 1,3 1,08 

20 2 1,3 1,08 

15 2 1,3 1,08 

10 1,25 1,3 0,68 

40 30 2 1,5 1,08 

25 2 1,5 1,08 

20 2 1,5 1,08 

15 1,75 1,5 0,95 

10 1 1,5 0,54 

20 30 2 1,5 1,08 

25 1,5 1,5 0,81 

20 1,5 1,5 0,81 

15 1,5 1,5 0,81 

10 0,75 1,5 0,41 

1 30 2 1,5 1,08 

10 0,75 1,5 0,41 

 

  


