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Summary 

This thesis treats of transmitting multimedial informations over the internet, used 

software and hardware instruments, the most used principles, methods and techniques. In 

the first part there are described basic protocols, that we can use to transmittion 

multimedial data and subsequently there are even priciples of function of the most used 

ones. Further there are included used hardware instruments, their functionalities and using. 

In next part there are software instruments that are used to create background for 

transmitting and instruments, that are straight responsible for transmition. In the end of the 

thesis there is summary of present status of internet multimedia and their possible 

development placed. 
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Anotace 

V předložené práci je zpracován přenos multimediálních informací přes internet, 

používané softwarové a hardwarové prostředky, nejčastěji používané principy, metody a 

postupy. V první části jsou popsány základní protokoly, jež je možno použít k přenosu 

multimediálních dat a následně i principy funkce těch nejpoužívanějších. Dále jsou 

zařazeny používané hardwarové prostředky, jejich funkčnost a použití. V další části je 

výpis používaných softwarových prostředků používaných k vytvoření prostředí pro 

vysílání a prostředků, které o vysílání přímo starají. Na závěr práce je zařazeno shrnutí 

současného stavu internetových multimédií a výhled na budoucí vývoj. 
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1 Úvod 
Počítačové sítě byly designovány pro propojení počítačů na různých místech 

z čehož vyplývá, že pomáhají komunikovat a sdílet data. V počátcích byla většina dat 

pouze textových. V dnešních dobách, s vzestupem multimédií a síťových technologií,  se 

multimédia stala neoddiskutovatelnou součástí internetu. Animace, hlas a video se staly 

nejpopulárnějšími prvky internetového obsahu a postupně k nim přibývají produkty jako 

internetová telefonie, internetová televize a videokonference. V blízké budoucnosti budou 

lidé běžně využívat produkty, jako jsou vzdálené vyučování, distribuované simulace a 

distribuované pracovní skupiny. Lidem, kteří se síťovou komunikací živí, přinášejí 

multimédia na internetu nutnost řešit záležitosti jako jsou navržení a realizace hardwarové 

a softwarové infrastruktury a aplikačních nástrojů k podpoře přenosu multimédií na sítích. 

Počítač se v dnešní době stal multimediálním komunikačním nástrojem. Do budoucna 

nahradí multimediální komunikace i takové věci jako je telefon, televize a další zařízení. 

Multimediální komunikace ale není jednoduchou záležitostí, naráží totiž na tři 

překážky. První z nich je porovnání s textovým obsahem. Multimediální obsah potřebují 

větší šíři propustnosti datových sítí. Velikost typického videa (25s, 320x240 pixelů) je 

přibližně 2,3MB, což je ekvivalent asi 1000 stran textových dat (v době, kdy po síti 

putovala pouze textová data, by bylo něco takového nepředstavitelné). 

Druhou překážkou je, že spousta multimédií si nárokuje stejný datový tok ve 

stejném okamžiku. Audio a video data musejí být přehrávána současně, aby byla dodržena 

synchronizace. Pokud data nedorazí včas, lidské ucho to velice snadno zaznamená. 

V internetové telefonii je člověk schopen tolerovat zpoždění přibližně 250 ms, vše co tuto 

hranici překoná má za následek stížnosti na kvalitu hovoru. Fakt, který hraje do karet 

komunikaci v reálném čase je ten, že pokud chceme něco domluvit, pak při debatě, která 

neprobíhá v reálném čase, trvá taková věc mnohem delší časový úsek. Pokud ale nejsou 

data odbavena včas, pak při komunikaci v reálném čase nejsou adresátu doručena vůbec. 

Třetí překážkou je, že multimediální data jsou dávková a pouhé navýšení kapacity 

přenosového kanálu tento problém nevyřeší. Pro velkou většinu multimediálních aplikací 

má příjemce omezenou velikost bufferu a pokud není nic, co by sladilo datový tok a 

velikost tohoto bufferu, může se velice lehce stát, že data přetečou nebo podtečou buffer. 

Pokud se data k příjemci dostávají příliš rychle, budou některé pakety ztraceny. Pokud se 
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data k příjemci dostávají příliš pomalu, pak uživatel neustále čeká na načtení bufferu. 

V rozporu s vysokým datovým tokem mají dávková multimediální data přenášená 

v reálném čase a reálném světě, jejichž uživateli jsou miliony lidí, limitované toky, 

nepředvídatelná zpoždění a možnosti. Toto vše jsou výzvy, kterým musí čelit 

multimediální sítě a i přesto je myšlenka multimediálních dat skrze internet nesmírně 

atraktivní. 

Internet roste exponenciálně a dobře zvládnuté LAN a WAN technologie postavené 

na IP protokolech do něj připojují stále větší a větší sítě po celém světě. A protože se 

internet stal platformou pro valnou většinu síťových aktivit, je snaha o vývoj 

multimediálních síťových protokolů jen přirozeným vyústěním. Další výhodou provozu 

multimédií přes protokol IP je, že uživatelé mohou mít integrovaná data a multimediální 

služby pomocí jedné jediné sítě, což znamená nulové investice na další síťový hardware a 

vývoj interfacu mezi dvěma sítěmi. 

Internet není od počátku stavěný na přehrávání multimédií v reálném čase, aby se 

tak mohlo stát, musejí být nejprve vyřešeny některé problémy. Prvním z nich jsou 

multimédia sama o sobě, neboť znamenají extrémně hustá data a hustý provoz, který musí 

hardware zvládnout. 

Druhým problémem jsou multimediální aplikace, které jsou povětšinou stavěné pro 

multicast, což značí, že ten samý datový tok (ne několik kopií) prochází přes skupinu 

příjemců. Například při videokonferenci musejí být videodata přenesena všem účastníkům 

ve stejný čas (živé video může být zasláno dokonce i tisícům příjemců). Protokoly 

designované pro multimediální aplikace musejí zahrnovat multicast, aby snížily provoz dat 

na síti. 

Třetí problém je volný provoz na sdílených datových sítích. Aplikace vysílající v 

reálném čase vyžadují garantovaný datový tok, takže nějaký mechanismus musí těmto 

aplikacím zajistit dostatečný datový tok po celou cestu skrz síť k příjemci. 

Čtvrtý problém je internet jako datová síť založená na předávání paketů dat. Tato 

data jsou routována skrze sdílené sítě tak, aby dorazila až k příjemcům, kteří na ně čekají. 

Současné technologie nejsou schopny garantovat, že multimediální data přenášená v 

reálném čase dorazí k příjemci bez pomíchání a trhání. Nové transportní protokoly se 
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musejí postarat o časování, aby video a audio data mohla být přehrávána se správným 

časováním a synchronizací. 

Za páté, měly by existovat standardní operace pro všechny aplikace a ty by měly 

pracovat s doručováním a prezentací multimediálních dat. 
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2 Protokoly vhodné pro přenos videa, obrazu a zvuku  

2.1 Přehled protokolů a zásad zabezpečení 

Nejběžnějším protokolem pro vysílání dat na dnešních počítačových sítí je protokol 

TCP/IP. Funguje jako nosič pro mnoho jiných protokolů; patří mezi ně HTTP, který se 

používá pro prohlížení webových stránek přes internet.  

2.1.1 TCP/IP protokoly a používané porty 
tab. 1 – přehled běžně používaných protokolů pro přenos multimédií [1] 

Protokol 
Přenosový 
protokol 

Port Běžné použití Použítí v síťovém videu 

FTP 
 

TCP 21 
Přenos souborů přes 
internet nebo intranet  

Přenos záběrů nebo videa ze 
síťových kamer nebo video 
serverů na FTP server nebo do 
aplikace  

SMPT 
 

TCP 25 
Protokol pro  
odesílání emailů 

Síťová kamera/video server 
může posílat obrázky nebo 
upozornění pomocí 
vestavěného emailového 
klienta 

HTTP 
 

TCP 80 

Používá se pro 
prohlížení webových 
stránek, tedy přijímání 
stránek z webového 
serveru  

Nejběžnější způsob přenosu 
videa ze síťové kamery/video 
serveru, kde kamera/server 
funguje vlastně jako webový 
server, který zpřístupňuje video 
uživateli nebo aplikačnímu 
serveru  

HTTPS 
 

TCP 443 

Používá se pro 
zabezpečený přístup 
ke stránkám; využívá 
šifrovací technologii  

Zapezpečený přenos videa ze 
síťové kamery/video serveru 
lze také použít pro autentifikaci 
vysílající kamery pomocí 
digitálních certifikátů X.509  

RTP 
 

UDP/TCP nedefinován 

Standardizovaný 
formát RTP paketů 
pro poskytování 
zvuku a videa přes 
internet. Často se 
používá pro 
streamování média 
systémů nebo pro 
video konference.  

Běžný způsob přenosu  
MPEG videa 
Přenos může být jak 
unicast(jeden na jednoho) nebo 
multicast (jeden na mnoho)  
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IP používá dva standardní protokoly (TCP a UDP): TCP poskytuje spolehlivý 

přenosový kanál založený na připojení, dokáže rozdělit velké objemy dat do menších 

paketů, které se víc hodí pro použitou fyzickou paměť a zajistí, že data vyslaná z jednoho 

konce budou obdržena na druhém. Protokol UDP není založen na připojení a negarantuje 

doručení zaslaných dat, takže nechává veškeré kontrolní mechanismy a kontrolu chyb na 

samotné aplikaci.  

Unicast – odesílatel a příjemce komunikují na principu bod-bod. Datové pakety 

jsou adresovány pouze příjemci a žádný jiný počítač na síti je nebude muset zpracovávat.  

Multicast – síťová komunikce mezi jedním odesílatelem a několika příjemci. 

Technologie multicast se používají pro snížení zátěže sítě, když se na jeden zdroj videa 

chce podívat více uživatelů, protože dodávají stejný datový tok stovkám příjemců. Největší 

rozdíl v porovnání s unicastingem je v tom, že video stream je třeba odeslat pouze jednou. 

Multicasting (IP-Multicasting) je běžně používán ve spojení s RTP přenosy.  

Broadcast – vysílání od jednoho odesílatele všem bodům v síti. V síti LAN, jsou 

broadcasty obvykle omezené na určitý síťový segment a  nepředstavují tak praktický 

způsob vysílání videa po síti. [1] 
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2.2 RTP a RTCP 

2.2.1 RTP  

 
 

obr. 1 – síťová infrastruktura RTP protokolu 

 

Přenosový protokol v reálném čase (RTP) je protokol zajišťující podporu pro 

koncové multimediální přenosy v reálném čase. Nezaručuje doručení dat ani správné 

pořadí jednotlivých paketů (to záleží na momentálních možnostech sítě), ale definuje jejich 

pořadová čísla, podle kterých mohou multimediální aplikace rozpoznat chybějící pakety. 

Zakládá se na synchronizaci časového přenosu a zjištění ztráty nebo nesprávného pořadí 

dat. RTP nejčastěji používá protokol UDP (porty č. 5004, 5005, 6970), ale může využít i 

jiné protokoly. Bezpečnou variantu RTP představuje protokol SRTP, specifikovaný v RFC 

3711. 

RTP protokol byl navržen jak pro individuální tak skupinové přenosy, pro 

jednosměrný i obousměrný přenos. Je tedy použitelný pro aplikace videokonference i pro 

IP telefonii, používají ho protokoly SIP i H.323.  

K multimediálnímu obsahu RTP připojuje záhlaví, které obsahuje pořadové číslo 

paketu (sequence number) pro zjištění ztrát nebo duplicity paketů a označení typu obsahu 

(payload identification), tj. informaci o formátu multimediálního souboru, který tvoří 

obsah paketu (např. JPEG, G.722, H.261). Kódování obsahu se může změnit, pokud se má 

přizpůsobit rozdílům v šířce pásma. Dále RTP pakety obsahují indikaci začátku a konce 

rámce (frame indication), identifikaci zdroje (source identification) a synchronizaci 

(intramedia synchronization) pro detekci různého kolísání zpoždění v rámci daného toku a 

pro potřebnou kompenzaci tohoto kolísání při vlastním přehrávání obrazů a zvuků.  
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Formát RTP datagramu je jednoduchý a obecný, takže vyhovuje všem aplikacím v 

reálném čase (existuje pouze jeden typ zprávy RTP). Mezi typy dat RTP zprávy jsou G.721 

audio, GSM audio, G.722 audio, MPEG audio, G.728 audio, H.261, MPEG-1 a MPEG-2 

video. 

Komprese RTP 

Protokol RTP může úspěšně využít komprese při přenosu videa, jednak v datové 

části zprávy (RFC 2435 řeší formát dat RTP pro komprimované video v JPEG), a jednak v 

záhlaví (RFC 2508 specifikuje kompresi záhlaví IP/UDP/RTP pro pomalé spoje). 

 Komprimovaný RTP (CRTP) je určen pro omezení objemu záhlaví datových 

jednotek IP, UDP a RTP. Protokol je velmi účinný zejména na spolehlivých a rychlých 

dvoubodových spojích. V méně spolehlivých sítích s dlouhými zpožděními, ztrátami 

paketů a doručením paketů mimo pořadí ale CRTP nepracuje ideálně pro aplikace IP 

telefonie. Pro tento případ se používá jeho vylepšení ve formě ECRPT. [3] 

2.2.2 RTCP  

Protože RTP neposkytuje žádný mechanizmus na zajištění doručení, včasného 

doručení paketů, ani pro doručení paketů ve správném pořadí, je doručování paketů  

monitorováno pomocí podpůrného řídicího protokolu RTCP. Tyto dva protokoly jsou často 

brány dohromady a označovány jako RTP/RTCP. 

Řídicí protokol pro přenos v reálném čase (RTCP) spolupracuje s protokolem RTP. 

Používá periodické vysílání paketů od každého účastníka relace RTP všem ostatním 

účastníkům za účelem řízení výkonnosti a pro diagnostické účely. RTCP pomáhá RTP 

monitorovat doručení dat v rozsáhlých sítích se skupinovým vysíláním. Monitorování 

pomáhá příjemci detekovat ztrátu paketů a provést kompenzaci kolísání zpoždění v síti. 

RTCP používá UDP port o jedničku vyšší než používá RTP.  

RTCP vytváří zpětnou vazbu mezi účastníky relace protokolu RTP, ve které 

periodicky probíhá výměna RTCP paketů. RTCP pakety obsahují informace, podle kterých 

může strana vysílající multimediální proud dynamicky měnit např. rychlost přenosu na 

základě požadavků strany přijímající. Protokol RTCP tak poskytuje služby řízení toku a 

kontroly zahlcení sítě. [3] 
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2.3 Protokol H.323 [3] 

Protokol H.323 představuje komplexní mezinárodní standard pro přenos 

audiovizuálních dat v prostředí, které negarantuje kvalitu přenosové cesty. V tomto 

standardu je zahrnuta nejen celková architektura, ale i definice komponent a použití 

komunikačních protokolů nižších vrstev. Protokol H.323 definuje čtyři základní 

komponenty komunikační infrastruktury a to Terminal (terminál), Gateway (brána), 

Gatekeeper (správce) a MCU (Multi Control Unit). Síť H.323 může obsahovat libovolné 

množství terminálů, MCU a bran, vždy však pouze jednoho gatekeepera. Mluvíme pak o 

H.323 zóně. 

Terminál H.323 – základní komponenta H.323 sítě. Používá se pro obousměrnou 

komunikaci v reálném čase. Terminál H.323 musí umět komunikovat s jinými 

multimediálními terminály v jiných sítích (např. ADSL) a také komunikovat se správcem 

(Gatekeeper). Terminál obsahuje jednotky pro připojení a kódování audia a videa. Audio 

zařízení jsou mikrofony produkující modulovaný signál, který je dále transformován na 

PCM data standardním kodérem G.711. Video signál je transformován kodérem H.261 

také na data. Pro řízení komunikace a přenos dat jsou využívány protokoly H.245 a H.225. 

Terminálem bývají nejčastěji různě výkonné počítače a stanice, ať už ty mobilní nebo 

integrované do videokonferenčních místností. 

H.323 Gateway (Brána) – je volitelnou komponentou, která zajišťuje přenos 

audio/video dat mezi různými typy sítí, např. mezi sítí H.320 (ISDN), H.321 (ATM), 

H.324 (GSTN) a H.323 (LAN). Slouží také jako překladač protokolů podle jednotlivých 

typů koncových sítí. Na straně sítě H.323 pracuje několik protokolů. Protokol H.245 řídící 

signalizace pro výměnu vlastností, H.225 se stará o signalizaci volání pro sestavení a 

zrušení volání a H.225 RAS pro registraci u správce (Gatekeeper). Na straně druhé sítě 

pracují protokoly specifické pro tuto síť (ISDN). Pokud obě sítě používají společné 

protokoly, pak překlad není nutný. 

 

Gatekeeper (Správce) – je důležitou součástí H.323 infrastruktury. Zajišťuje řídící 

služby pro terminály a brány MCU, ale běžně se nepodílí na přenosu samotných dat, hlasu 

nebo obrazu (vyjímku tvoří tzv. proxy režim). Správce umožňuje směrovat spojení, 

poskytuje prostředky k jejich navazování, tarifikaci, i regulaci např. vzhledem ke kapacitě 
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sítě. Standard H.323 definuje následující funkce (další funkce jsou volitelné, jako např. 

signalizace a autorizace hovoru, nebo řízení šířky pásma): 

překlad adres (telefonní číslo - IP adresa) 

řízení přístupu 

kontrola pásma 

řízení zóny 

MCU – zabezpečuje spojení a přenosy mezi více než třemi terminály H.323. MCU 

se povinně skládá z MC  a MP. MC prostřednictvím protokolu H.245 centrálně řídí celý 

způsob komunikace. [4] 

 
 

obr. 2 – schéma protokolu H.323 

Standard H.323 exaktně nespecifikuje transportní protokoly pro přenos paketů 

H.225 a H.245. Pouze doporučuje transportní služby, které by měly být aplikovány při 

vlastním přenosu (viz. tabulka č. 2). 

 

tab. 2 – transportní služby a protokoly standardu H.323 [5] 

Protokol standardu H.323 Doporučený transportní protokol

Q.931 TCP, SPX 
H.245 TCP, SPX 
H.225 UDP, IPX 
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2.3.1 Protokol H.245 

Další protokolem používaným pro přenos videa je protokol H.245. To je označení 

pro protokol definovaným v rámci standardu H.323, který slouží k sestavení řídícího 

spojení mezi dvěma koncovými body. Protokol primárně zabezpečuje vytváření a rušení 

logických kanálů, za využití signalizačního protokolu Q.931, pro přenos audio/video dat a 

to buď přímo mezi koncovými zařízeními, nebo mezi koncovým zařízením a 

gatekeeperem. Také se stará o kontrolu a přidělování šířky přenosového pásma sítě 

komunikujícím terminálům H.323 a o výběr přenosového módu. Činnost tohoto protokolu 

můžeme klasifikovat do několika fází. 

V první fázi terminál H.323 detekuje gatekeeper H.323 a provede příslušnou 

registraci posláním zprávy RRQ. Gatekeeper registraci (ne)potvrdí, prostřednictvím zpráv 

RCF/RRJ a uloží adresu žadatele do vnitřních tabulek. Následuje vytvoření spojení mezi 

koncovými terminály. Terminál iniciující spojení odešle na Gatekeeper zprávu ARQ, v níž 

definuje typ provozu (audio/video) a potřebnou šířku přenosového pásma. Nyní gatekeeper 

iniciátorovi spojení odpoví zprávou ACF, která obsahuje cílovou transportní adresu 

koncového terminálu. Po získání této adresy může být zahájeno transportní spojení mezi 

koncovými terminály. 

Druhá fáze je dojednání specifických vlastností terminálů (typ kódování, 

audio/video přenos, parametry přenosu atd.) vytvořeným signalizačním spojením H.245.  

Třetí fáze je dynamické vytvoření logických kanálů podle aktuálních požadavků 

koncových terminálů a podle již domluvených parametrů. Každý otevřený logický kanál 

představuje samostatné spojení ať už pro audio, video či data. Zde se využívá transportní 

protokol H.225 (RTP/RTCP). Aktivitu terminálů stále monitoruje Gatekeeper pomocí 

zpráv IRQ (Information Request). V případě nedostupnosti je logický kanál zrušen a šířka 

přenosového pásma je uvolněna. [5] 
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Při sestavování spojení odesílá protokol H.245 následující zprávy: 

 
tab. 3 – požadavky a zprávy protokolu H.245 [6] 

Kategorie Požadavek Odpověď Příkaz 

Potvrzení rozhodnutí master/slave 
Rozhodnutí master/slave 

Odmítnutí rozhodnutí master/slave 

Potvrzení vlastností zařízení 
Vlastnosti 

Vlastnosti zařízení 
Odmítnutí vlastností zařízení 

Potvrzení otevření logického 
kanálu Otevření logického 

kanálu 
Odmítnutí otevření logického 
kanálu 

Potvrzení zavření logického kanálu 

Správa kanálu 

Zavření logického 
kanálu Odmítnutí zavření logického 

kanálu 

  

Operace kanálu   Řízení toku dat 

  

Podrobnější popis kategorií: 

Vlastnosti 

Tato kategorie slouží k přenosu vlastností zařízení k jeho komunikačnímu 

protějšku. Zahrnuje požadavky: 

Rozhodnutí master/slave 

Zpráva požadavku rozhodnutí master/slave určuje, které ze zařízení je nadřízenou 

(master) a které je pořízenou stanicí (slave). Nadřízená stanice řeší všechny konflikty pro 

sdílené prostředky. Rozhodnutí je prováděno tak, že obě zařízení vygenerují náhodné 

číslo v rozmezí mezi 0 až (224-1), a to si vymění pomocí této zprávy. Pokud Z1 přijalo 

číslo T2 vygenerované v Z2 a pokud je číslo  T1 vygenerované v Z1 větší než T2, je 

master Z1. V opačném případě je master Z2. Z1 oznámí výsledek porovnání Z2 pomocí 

zprávy potvrzení rozhodnutí master/slave. Pokud jsou obě vygenerovaná čísla shodná, je 

rozhodování opakováno pomocí nově generovaných čísel. Zařízení v tomto případě posílá 

zprávu odmítnutí rozhodnutí master/slave. 
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Tato situace platí pouze pro stejné typy zařízení (např. IP telefon). Pokud jsou 

zařízení různého typu (např. IP telefon a brána), je pro rozhodnutí použita i hodnota typu 

zařízení. 

Vlastnosti zařízení 

Zpráva požadavku vlastnosti zařízení slouží k poskytnutí vlastností zařízení 

komunikačnímu protějšku. Zpráva se skládá z  vlastnosti multiplexu a tabulky vlastností. 

Vlastnost multiplexu zahrnuje:  

Vlastnost paketizace - 256 typů dat protokolu RTP. Každý typ dat se skládá mimo 

jiné z popisu, který poskytuje referenci na číslo dokumentu RFC nebo na identifikátor 

objektu v dokumentu H.245. Zde je pak popsán formát typu dat.  

Vlastnost nadbytečnosti - definuje až 256 typů kódování pro eliminování 

nadbytečnosti 

Přenosová vlastnost - 256 vlastností QoS, které se skládají z parametrů protokolu 

RSVP.  

 Správa kanálu 

Zprávy kategorie správa kanálu spravují logické kanály mezi zařízeními. Kategorie 

zahrnuje tyto požadavky: 

Otevření logického kanálu 

Zpráva požadavku otevření logického kanálu slouží k otevření kanálu pro přenos 

multimediálních dat a nastavení parametrů přenosu. Každý logický kanál má přiděleno 

unikátní číslo určené zařízením, které otevřelo logický kanál. Pomocí zprávy potvrzení 

otevření logického kanálu se informuje vysílač o skutečnosti, že přijímač je připraven 

přijímat multimediální data.  

Zavření logického kanálu 

Zpráva požadavku zavření logického kanálu předává číslo kanálu, který má být 

zavřen. Zpráva potvrzení zavření logického kanálu slouží k upozornění vysílacího zařízení 

o skutečnosti, že logický kanál bude uzavřen. Přijímač před vysláním této zprávy uvolňuje 

všechny systémové prostředky, které jsou svázány s logickým kanálem. Po přijmu této 

zprávy provede tutéž operaci i vysílač.  
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 Operace kanálu  

Tato kategorie zahrnuje zprávu řízení toku dat, která dočasně mění přenosovou 

rychlost kanálu. Může být použita pro jeden nebo sloučené logické kanály. Řízení toku dat 

se primárně používá pro omezení přenosové rychlosti v rozsahu 0 až (224-1) × 

100bit/s. [6] 

2.3.2 Protokol H.225 

Prostřednictvím tohoto protokolu je zabezpečován přenos audio/video provozu. Je 

zodpovědný za vytváření paketů s audio/video daty, synchronizaci přenosu a přenos real-

time vlastností nad koncovým procesem. Jeho koncepce vychází z použití protokolů RTP a 

RTCP. 

Použití protokolu RTP  

Tento protokol slouží pro přenos dat v reálném čase. Protokol sám o sobě data 

nepřenáší, ale disponuje procedurami, které umožňují rekonstrukci přenášených dat na 

straně příjemce. V záhlaví jsou přenášeny informace (viz. níže) o typu přenášených dat, 

způsobu kódování, zdroji synchronizace, sekvenční číslo paketu a časová značka pro 

obnovu synchronizace. Přijímací proces se díky sekvenčním číslům paketů stará o 

interpretaci dat ve správném pořadí. Časová značka slouží k načtení dat z paketů 

v odpovídajících časových intervalech 

 
tab. 4 – záhlaví protokolu RTP [5] 

V P X CC M PT SN TS SSRC CSRC 
DAT
A 

2b 1b 1b 4b 1b 7b 16b 32b 32b 32b n 

Použití protokolu RTCP  

Tento protokol je kontrolním protokolem určeným pro dohled a monitorování 

vlastností spojení protokolu RTP. Určujícími parametry jsou RTD, jenž představuje 

zaokrouhlené zpoždění přenosu a "Jitter", vyjadřující vlastní kolísání zpoždění přenosu 

RTP. [5] 
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tab. 5 – popis a význam polí v záhlaví protokolu RTP [5] 

Označení Význam 

V (Version) 
Identifikátor verze protokolu 
RTP 

P (Padding) Identifikátor doplňkových slabik 

X (EXtension) 
Identifikátor fixního formátu 
RTP 

CC (Contributing source count) 
Počet multiplexovaných zdrojů 
dat 

M (Marker) Doplňkový bit 
PT (Payload Type) Typ přenášených dat 
SN (Sequence Numer) Sekvenční číslo paketu RTP 
TS (Time Stamp) Časová značka 
SSRC (Synchronization Source) Typ zdroje synchronizace 
CSRC (Contributing source list) Seznam zdrojů dat 
DATA Přenášená data 
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3 Hardwarové prostředky pro přenos multimédií 
 

Aby mohla být multimediální data přenesena k uživateli, je zapotřebí, je k němu 

dostat. K tomu slouží síťové prostředky, které rozdělíme do následujících hlavních skupin: 

- přenosové cesty 

- síťové prvky 

- servery 

Kapitoly „Přenosové cesty“ a „Síťové prvky“ jsou uvedeny v materiálech pro účely 

výuky z důvodu okrajového spojení s multimédii, kde plní pouze funkci doručovací a nijak 

se nepodílí na jejich vytváření. 

3.1 Servery 

Nejčastěji používaná hardwarová zařízení tohoto typu jsou kodéry a enkodéry 

(videoservery), které poskytují multimediální a síťové služby již na úrovni hardwaru. 

Výhodu má toto řešení v tom, že kromě první inicializace se o tato zařízení téměř již není 

nutno starat.  

3.1.1 Videokonferenční zařízení 

Tato zařízení se zabývají přímým zprostředkováním videokonferenčních hovorů. 

Podpora audio a videokódování na hardwarové úrovni je samozřejmostí a není problém 

vybrat si zařízení, které má na svém „těle“ umístěn i mikrofon a stereoreproduktory. 

Výrobců těchto zařízení je na trhu mnoho a všichni mají své výrobky v různých 

kategoriích, ať už se jedná o nižší, střední nebo vyšší třídu. V současné době jsou na trhu 

již i zařízení s označením HD a tato zařízení jsou schopna poskytovat obraz o vysokém 

rozlišení a zvuk vysoké kvality, který pokryje pásmo lidského sluchu a je také schopen 

dosáhnou i mimo ně. Tato zařízení musejí být samozřejmě podepřena dostatečnou šířkou 

pásma datové sítě. 
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obr. 3 – výstupy z konferenčního zařízení firmy Polycom, poskytujícího HD kvalitu přenosu [15] 

 

Na obrázku č. 12 je znázorněno řešení konference pomocí dvou zařízení od firmy 

VBrick System, Inc. Na jednom místě probíhá prezentace, zde je kodér, ke kterému je 

připojena kamera. Na dalším místě je ve videokonferenční místnosti zařízení, které nejen 

zpracovává data z kamery, ale zároveň využívá projektor, aby promítalo prezentaci. 

Použitá zařízení jsou VB 4200 a VB 6200 jejich vlastnosti zobrazuje tabulka č. 8 (pozn. 

firma VBrick používá následující řadová označení pro rozlišení schopností zařízení: VB 

4000 – kodéry, VB 5000 – dekodéry, VB 6000 – kombinované zařízení pro kódování i 

dekódování).  

 
 

obr. 4 – schéma propojení videokonferenčních zařízení[8] 
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tab. 6 – vlastnosti zařízení VB 4200 a VB 6200 [8] 

video 

MPEG-2 ISO 13818-1, -2, -3 
NTSC 29,97 snímků/s (525 řádků), PAL 25 snímků/s (625 řádků) 
Rozlišení: NTSC 720 x 480 bodů, PAL 720 x 576 bodů 
Vstup: composite, S-video, SDI 

K
od

ér
y 

audio 
MPEG-1 L-II ISO/13818-3 
Stereo/Mono, vzorkování 48kHz, rychlost dat 256kb/s a 384kb/s 
Vstup: mini jack 

video 

MPEG-2 ISO 13818-2 
NTSC 29,97 snímků/s (525 řádků), PAL 25 snímků/s (625 řádků) 
Max. rychlost dekódování: 20Mb/s 
Vstup: composite, S-video 

D
ek

od
ér

y 

audio 
MPEG-1 L-II ISO/13818-3, MPEG2- L-I,II 
Vstup: mini jack 

Připojení k síti 
Ethernet 10/100Mb/s, RJ45 autosense half/full duplex 
UDP/IP, Unicast/Multicast, Diff Serv (QoS), RIP1/2, DHCP 
Nároky na kapacitu sítě: 1/Mb/s až 10 Mb/s 

Správa zařízení RS 232, WWW, dálkové ovládání (volitelné) 
 

3.1.2 Videoservery 

Videoservery se v největší míře využívají pro zapojení do bezpečnostního nebo 

monitorovacího systému, kde se do nich zapojují kamery. Kromě toho k nim mohou ještě 

připojit taková zařízení jako mikrofon, reproduktor, analogová kamera (pomocí BNC 

konektoru), zařízení na detekci pohybu, dveřní čidlo atd. Mimo připojitelnosti různých 

zařízení a komunikace s nimi mají videoservery ještě spoustu dalších vlastností: 

- vstupy pro několik videokamer najednou (2, 4, 8, 16) 

- hardwarová audiokomprese (G.711) a volba datového toku 

- hardwarová videokomprese (MPEG-4, MJPEG) 

- softwarová detekce pohybu v obraze několika z připojených kamer 

- signalizace poplašných stavů 

- možnost přístupu přes webové rozhraní 

- někde i SDK vývojářské nástroje pro vlastní vývoj nebo přizpůsobení aplikací 

- nastavování kvality videa a audia v reálném čase 

- výstup pro ovládání silových relé 
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- podpora protokolů RTSP nebo živé sledování přenášených dat pomocí mobilních 

telefonů 

 
 

obr. 5 – videoserver Vivotek [16] 

3.1.3 Dekodéry 

Tato zařízení se používají nejčastěji za účelem převodu digitálního signálu na 

analogový. Pokud je tedy v  bezpečnostní okruhu instalována digitální kamera a na 

některém výstupu je požadován analogový signál pro běžnou televizi, CRT monitor nebo 

LCD monitor bez DVI vstupu, zapojuje se dekodér. Tento dokáže převádět mutlimediální 

data v reálném čase a bez znatelných ztrát na kvalitě. 

 
obr. 6 – dekodér Verint [17] 

 

3.1.4 Vysílání do internetu 

Přenos multimediálních informací k jednomu nebo předem stanovenému a pevně 

danému počtu příjemců, lze takovouto situaci řešit elegantně jedním nebo více 

jednoúčelovými zařízeními. Pokud ale chceme vysílat po internetu, kde se k nám v každém 

okamžiku může připojit předem neurčitý počet příjemců, musí se taková situace řešit jinak. 
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Vysílání má totiž určitá specifika, mezi nimiž kromě neodhadnutelného počtu příjemců 

figuruje i neznalost jejich přípojových cest, na což musí vysílací systém umět reagovat. 

V praxi se to řeší tak, že ta samá data jsou vysílána v několika verzích kvality a příjemce si 

sám zvolí, jakou verzi bude jeho připojení schopno bez problémů reprodukovat. 

Řešení vysílání internetových rádií pomocí jednoho serveru by mohlo vypadat 

následovně – dva servery se síťovými kartami a zvukovými kartami a tunery jakožto 

zařízení pro příjem analogového signálu rádií. Jeden server bude v tomto případě sloužit 

jako streamovací (vysílací) a druhý jako kódovací. Kódovací server bude osazen tolika 

kartami, kolik rádiových vysílání k němu bude pomocí tunerů přivedených. Tyto signály 

bude kódovací server pomocí softwarového nástroje převádět na digitální. Převod audia 

musí mít nastavení, ať už se jedná o kvalitu zvuku (mono/stereo, počet kanálů, vzorkovací 

frekvence, datový tok) nebo formát, do kterého bude audio samotné ukládáno (např. mp3, 

ogg atd.). Digitalizované audio ve formě datových toků (streamů) pak poskytuje kódovací 

server streamovacímu serveru, který pak slouží pro obhospodařování klientů, kteří se 

k němu připojují a vybírají si vysílání a jeho kvalitu. 

 
 

obr. 7 – schéma zapojení internetového vysílání několika rádií 
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4 Softwarové prostředky pro přenos multimédií 
Jsou počítačové programy, díky kterým si můžeme multimédia prohlédnout nebo 

poslechnout na klientské stanici (domácí počítač, počítač v učebně apod.). 

4.1 Serverová stanice (serverový OS) 

Pro poskytování služby vysílání multimediálního obsahu po internetu je zapotřebí 

stanice, která bude obsluhovat požadavky uživatelů. Ať už se jedná o požadavky typu 

on-demand (kdy jsou multimediální data přehrávána z archivu) nebo realtime (přímý 

přenos), musí být tato stanice vybavena operačním systémem, který zajišťuje její chod. 

Operační systém se stará o vnitřní chod serveru, obhospodařuje komunikaci hardwarových 

součástí a rozděluje jim systémové zdroje jako operační paměť, procesorový čas, diskový 

prostor, zápis dat atd. 

Operačních systémů je k dispozici velké množství, dělíme je podle dvou základních 

kritérií - licence a platformy. 

licence  – placené produkty 

– neplacené produkty 

platforma – Windows 

– MAC 

– Unix like 

Tato kritéria se mohou prolínat, což znamená, že v jedné platformě mohou 

existovat placené i neplacené produkty.  

Windows  – placený a současně nejrozšířenější OS, stojí za ním firma 

Microsoft a v současné době jde o nejrozšířenější operační systém na světě 

MAC OS  – placený operační systém firmy Apple Inc., tato firma vyrábí přímo 

i vlastní počítače, jimž je OS „šitý na míru“ 

Unix like – UNIX – placený OS, původní systém vyvinula firma AT&T a 

v současné době existuje mnoho různých verzí od více společností 
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- Linux, BSD – volně přístupné OS s tzv. otevřenou architekturou 

založenou na pravidlech UNIXu, těchto OS existuje veliké množství 

4.2 Streamovací server  

Podobně jako na poli operačních systémů i zde existuje základní rozdělení dvojího 

typu, přičemž zde lze říci, že každá placená forma má svůj neplacený ekvivalent. 

Hlavními zástupci jsou: 

- Adobe Flash Media a rodina jeho produktů 

- Microsoft Media Services 

- RED5 Flash Media Server 

- QuickTime Streaming Server 

4.2.1 Adobe Flash Media 

Firma Adobe je v současné době jednou z nejúspěšnějších firem na poli streaming 

serverů, a proto v tomto odvětví nabízí hned několik produktů pro platformy Windows 

Server2003 SP2 a vyšší a Linux (RedHat4 nebo 5.2): 

Flash Media Interactive Server – škálovatelný server pro streamování médií, 

podporuje vícecestné aplikace, jako chat s webovými kamerami, online hry, VoIP a další 

interaktivních možnosti. 

Flash Media Rights Management Server – umožňuje chránit multimediální obsah 

dodávaný pro Adobe Media Player a aplikace Adobe AIR (produkt pro zobrazování a 

přijímání multimédií na mobilních telefonech). 

Flash Media Encoding Server – software pro přípravu streamů z různých formátů 

pro distribuci do klientského počítače (přijímací software musí být Flash Player nebo 

Adobe Media Player).  

Flash Media Streaming Server – streamuje chráněné video živě i na vyžádání. Je  

zaměřený na jednosměrné streamování a nabízí tak jednoduchý způsob, jak přejít od 

downloadování z webové stránky k streamování videa pro software Flash Player, Adobe 

Media Player a Adobe Flash Lite, který je určen pro mobilní zařízení. 
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Tento software ve verzi 3.5 nabízí zabezpečení datových proudů, podporu 

standardu H.264 a HE-ACC, zasílání dat do mobilních telefonů (Adobe AIR), integrovaný 

HTTP server, živé vysílání HD videa (pomocí H.264), protokolování a automatické 

zjišťování šířky pásma. 

Pro přehrávání multimediálního obsahu je na straně klienta potřeba mít 

nainstalován Adobe Flash Player, který nejen dekóduje informace předávané mu serverem, 

ale zároveň slouží jako přehravač multimediálního obsahu internetových stránek. Ve své 

poslední verzi nabízí podporu 3D efektů, hardwarovou akceleraci, rozhraní API pro 

nahrávání a stahování souborů, vlastní filtry a efekty, dynamické vytváření zvuku apod. 

4.2.2 Windows Media Services 

Jak již název napovídá, jedná se o řešení od firmy Microsoft. Nejde však o placený 

produkt, jako v případě Adobe, ale volitelný doplněk pro OS Windows Server 2003 a 

2008, který lze stáhnout z oficiálních stránek firmy Microsoft. Tento produkt může být 

nakonfigurován ke spokojenosti uživatele a nabízí volitelné pluginy, které zajišťují různé 

funkce. Základní kategorie jsou uvedeny v tabulce č. 9. V současné době vypouští 

Microsoft do světa produkt Silverlight, jedná se o zásuvný modul pro internetové 

prohlížeče a přímého konkurenta Flash Playeru, který též dokáže zobrazovat streamovaná 

mutlimédia.  

tab. 7 – seznam základních pluginů Windows Server 2003 a jejich funkce [21] 

Kategorie Popis 
archivační archivace obsahu cizího streamu do souboru 
autentizační ověření údajů klienta, než mu jsou zaslána data 
autorizační povolení nebo zamítnutí přístupu klienta k obsahu 
management 
cache/proxy 

kontrola bezpečnostní politiky vyrovnávací paměti a nastavení 
proxy na počítači klienta 

kontrolní protokol kontrola dat zaslaných mezi klienty a servery 
zdroje dat příjem dat z enkodéru, souborového systému nebo zdroje na síti 
protokol událostí kontrola a přizpůsobení chování serveru na vnitřní události 
logování záznam aktivity serveru a klienta 
analyzátor médií povoluje serveru přeložit streamy a soubory cizího typu 
streaming typu 
multicast 

kontrola doručení obsahu při multicastovém přenosu 

analyzátor playlistů povoluje serveru přeložit seznamy skladeb cizích typů 
transformace playlistů mění chování, kterým je obsah streamován z playlistu nebo 

adresáře 
streaming typu unicast kontrola doručení obsahu při unicastovém přenosu 
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4.2.3 RED5 Flash Media Server  

Zástupce Open source projektů, je určen pro platformu Linux a jeho licence je 

neplacená. Je napsán v programovacím jazyce Java a aby mohl být spuštěn, vyžaduje 

minimálně Javu verze 1.5. Podporuje streamování videa (FLV) i audia (MP3). Dále 

podporuje záznam klientských streamů (pouze do formátu FLV), živé vysílání (např. při 

použití webkamery), videochatování více uživatelů najednou, živé vysílání typu broadcast 

(koncerty, konference, sdílení obrazovky), sdílené objekty a hraní her v reálném čase pro 

více uživatelů najednou. 

Server má implementovánu podporu videokodeku H.264 a umožňuje tak přehrávání 

videa ve vysoké kvalitě, zatím však pouze jako Video-on-Demand. Na podpoře pro živé 

vysílání se v současné době pracuje.  

 
obr. 8 – logo projektu RED5 [18] 

4.2.4 QuickTime Server 

Alternativa firmy Apple Inc., je pro MAC OS zcela zdarma. Pro další platformy 

vydala firma Apple Inc. open source port pod jménem Darwin Streaming Server, který je 

možno provozovat na Linuxu, freeBSD, Solarisu a WindowsNT/2000 a díky otevřenému 

kódu je možno jej upravit na libovolnou další platformu. Toto řešení nabízí kromě 

podobných vlastností jako předchozí produkty také podporu formátu MOV, což je 

multimediální formát firmy Apple Inc. 

4.3 Videokonferenční software 

V kapitole zabývající se hardwarem sloužícím pro přenos multimediálních dat bylo 

řečeno, že pro zabezpečení videokonference se většinou používá specializovaný hardware 

a že struktura sítí je předem známá, někde dokonce i za tímto účelem navrhovaná. Pokud 

ale vznikne požadavek na uskutečnění videokonference z osobního počítače po internetu 

nebudeme mít ani jedno z prvně jmenovaného. Řešením takovéto situace bude software, 

který se takovýmto aspektem zabývá. 
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4.3.1 MBone 

Jedná se původně o experiment z roku 1992, kdy Van Jacobson, Steve Deering a 

Stephen Casner chtěli minimalizovat množství dat potřebných při konferenci několika 

uzlů. V současné době je MBone virtuální síť, která sdílí stejné prostředky jako běžný 

internet – kabely, switche, routery atd. Při samotném fungování ale maskuje multicastové 

pakety dat za unicastové, takže obyčejné aktivní prvky, které nepodporují multicast, jsou 

schopny tato data obsloužit. Nabízí tak podporu a šíření skupinového adresování. 

V rámci projektu Multimedia Inegrated Conferencing for Europe (MICE) bylo 

vyvinuto základní programové vybavení pro MBone. Toto vybavení je udržováno a dále 

vyvíjeno i přesto, že projekt již dávno skončil. Vybavení bylo navrhováno jako objektový 

záměr, a tak nejde o jeden jediný program, ale o několik modulů, z nichž každý se 

zaměřuje jen na jeden účel. Kromě nich je tu pak ještě jeden, jehož účelem je koordinuje 

správnou funkci všech ostatních (v terminologii MBone je nazýván „ředitel“). Výčet 

hlavních prvků a jejich funkcí: 

Session directory (sdr) - vede seznam konferencí, umožňuje zakládat další a spouští 

potřebné prvky 

Robust-Audio Tool (rat) - přenos zvuku, pomocí tohoto modulu dochází k hlasové 

komunikaci s ostatními účastníky 

Videoconferencing Tool(vic) - obsluhuje zobrazování; pracuje s kamerou, odesílá její data, 

přijímá data ostatních účastníků konference a zobrazuje je 

Whiteboard (wb) - sdílená tabule; v rámci konference dovoluje účastníkům kreslit do 

společného obrázku (jakási tabule) a vysvětlit si tak potřebné 

wbd – alternativa modulu Whiteboard, je s tímto modulem kompatibilní, takže mohou být 

dva účastníci té samé konference, z nichž každý bude mít jiný program pro 

tabuli a přitom spolu budou moci bez potíží komunikovat 

Network Text Editor (nte) – obdoba Whiteboardu, ale zde se jedná o sdílený text, do 

kterého mohou účastníci zapisovat 

Zajímavostí je, že jednotlivé moduly jsou vyvíjeny samostatně a díky dodržování 

přenosových standardů je MBone schopen fungovat bez problémů i při různých verzích 

modulů. Vzhled jednotlivých částí ukazují následující obrázky. 
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obr. 9 – obrazovka vic MBone [11]  obr. 10 – obrazovka wb MBone [11] 

 
obr. 11 – obrazovka sdr MBone [11]  obr. 12 – obrazovka rat MBone [11] 
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5 Zpracování studijního materiálu pro účely výuky 
Pro účely studia byly vytvořeny materiály, jež byly vloženy do školního systému 

rubin.vsb.cz. Materiály byly z důvodu přehlednosti a logického řazení rozděleny po 

kapitolách a jako samostatné soubory formátu PDF uloženy. Důvod této volby byl 

v přenositelnosti formátu PDF na všechny počítačové platformy, kde vypadá stejně, jako 

byl vytvořen autorem. Díky náhledu stránek v liště vedle vlastního textu a jednoduše 

zobrazitelným záložkám je pročítání dokumentu velice přehledné. Dále se do něj také nedá 

jednoduchou formou zapisovat, odmazávat nebo jiným způsobem měnit obsah. Další 

nespornou výhodou je také to, že pokud by si někdo chtěl takovýto materiál pro účely 

studia vytisknout, je zcela jedno, na jaké tiskárně to bude. PDF dokonce i na všech 

tiskárnách vypadá stále stejně a neovlivňují ho, jaké má ta, či ona tiskárna okraje.  

Za účelem přednášek byly také vytvořeny a do školního systému vloženy 

powerpointové prezentace. Zde jsou materiály také řazeny po kapitolách do samostatných 

souborů. Tyto však již nejsou tolik podrobné, hlavní body jsou heslovitě vypsány, aby měl 

přednášející prostor pro vlastní slova a způsob vysvětlování a aby posluchači nebyli 

poutáni k prezentaci přemírou textu, čímž by přestávali sledovat výklad. 

V neposlední řadě byly vytvořeny testové otázky pro ověřování znalostí studentů. 

Využity byly metody výběru správné odpovědi, doplnění chybějícího obsahu určité fráze 

apod. Hodnocení bylo nastavováno jako bodové i procentuální. 
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6 Závěr 
V práci jsem provedl analýzu používaných softwarových a hardwarových nástrojů, 

využívaných pro přenos multimediálních dat přes internet. Analýza zahrnuje nástroje 

starší, novější, nástroje placené i nástroje které jsou zcela zdarma, a to dokonce i pro 

komerční účely. Úskalím neplacených nástrojů může být nepříliš rychlá a vstřícná 

podpora, jelikož vývojáři těchto produktů často nejsou za svou práci vůbec placeni a věnují 

se jim ve svém volném čase. 

Podle vývoje je vidět, že ruku v ruce se zrychlováním aktivních prvků a 

rozšiřováním šířky pásma propustnosti datových sítí jdou nápady a požadavky uživatelů na 

výkon, pestrost a interaktivitu. Mnohdy ani není možno vysledovat, zda hardware 

stimuluje software a jeho možnosti nebo zda je tomu naopak. V oblasti videa se ve stále 

větší míře prosazuje standard H.264, jenž je sestaven pro přenos videa v HD kvalitě. 

Stejnou kvalitu video je schopen zajistit při polovičním datovém toku než jeho předchůdce. 

Na poli audiokodeků je stále častěji prosazován formát OGG, který v posledních verzích 

přerůstá přes zaškatulkování do audia a stává se z něj kontejnerový formát, do kterého je 

možné uložit i video. 
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