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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje nástrojům pro online školení kombinující 

obrazovou informaci, mluvené slovo a textovou komunikaci mezi vzdálenými 

klienty. Dále se zabývá možnostmi využití těchto nástrojů a problematikou jejich 

implementace. V práci byla také zhodnocena již existující řešení, která se 

v současné době nacházejí na trhu. 

Součástí práce je vytvoření ukázkových aplikací, které zprostředkovávají 

e-lerningové online kurzy, napříč několika platformami. Je zde zahrnut 

desktopový klient, Silverlight klient pro webový prohlížeč a klient pro mobilní 

zařízení. Dále je přiložen webový informační systém, který slouží pro registraci 

uživatelů a kurzů. 

Klíčová slova 

E-lerning, Webinář, Klient-server, Microsoft Silverlight, Microsoft Windows 

Mobile. 

 

Abstract 

This work is deals with online training tools, combining image information, 

spoken word and text communication between remote clients. It also deals with 

possibilities using these instruments and their implementations problems. This 

work reviewed the existing solutions, which are currently on the market. 

Part of this project is to create sample applications which mediate eLearning 

online curses, across several platforms. It also includes a desktop client, the 

Silverlight client and Web browser client for mobile devices. Work includes web 

information system for registration users and courses. 

Keywords 

E-lerning, Webinar, Client - server, Microsoft Silverlight, Microsoft Windows 

Mobile. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době má mladá generace velmi kladný vztah k využívání počítačů jako zdroje informací. 

To do značné míry ovlivnilo využití tohoto zdroje i na univerzitách jako součást výuky zejména 

prostřednictvím internetu nebo univerzitních sítí. Právě na těchto lokálních univerzitních sítích se 

nacházejí důležité informace, týkající se jednotlivých předmětů. Zpravidla zde můžeme najít 

harmonogram předmětů a studijní materiály. V některých případech zde studenti mají možnost 

odevzdávat své projekty pomoci podpůrných nástrojů nebo pro ně jsou vytvořeny elektronické 

testy. 

Podpora e-lerningu se na univerzitách úspěšně rozvíjí a čím dál víc vstupuje do tradiční výuky a 

zjednodušuje přístup k informacím. Mezi důležité formy výuky na univerzitách patří prezentace 

studijních materiálů, které vyučující připravuje jako doplněk k přednáškám. Jedná se především o 

materiály obsahující strukturovaný text, který může být doplněn o různé obrázky, animace nebo 

grafy. Mezi aplikace, které dokáží vytvořit prezentace v požadovaném tvaru, patří součást produktu 

Microsoft Office jménem PowerPoint nebo volně dostupný OpenOffice. Takto předpřipravené 

prezentace se promítají pomoci dataprojektoru a přednášející na nich vysvětluje danou látku. 

V této bakalářské práci se zabývám nástroji, které přednášejícímu dávají možnost mluvit k daleko 

většímu množství posluchačů a to pomoci online seminářů. Ty umožňuji zprostředkovat kurzy 

v reálném čase pomoci universitní sítě a internetu i studentům, kteří nemají možnost se přednášky 

účastnit „naživo“. Pomoci klientské aplikace se mohou online připojit do kurzu a sledovat 

přednášku v reálném čase. Například pomoci webového prohlížeče nebo mobilního telefonu.  

V úvodu bakalářské práce vysvětlím princip e-lerningu a jeho formy. Dále shrnu některé nástroje, 

které se k e-lerningu využívají a podrobně popíši řešení známých firem v oblasti webinářů a online 

školení. Pozornost dále věnuji návrhu a implementaci vlastní aplikace, která slouží k vytvoření 

těchto online seminářů.  
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2. E-LERNING 

E-lerning je velice široký pojem, pro který existuje celá řada definic, jež se formulovaly v různých 

dobách. Obecně lze říci:  

„E-lerning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, 

k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.“ 

Vzhledem k tomu, že vývoj informačních a komunikačních technologií jde stále kupředu, vznikají 

tedy i nové možnosti výuky s využitím moderních technologií. Ještě před pár lety byl e-lerning 

v běžné výuce používán pouze okrajově. Počítače a internet nebyli zdaleka tak rozšířené, aby bylo 

možné tento druh výuky použít.  

Až s příchodem internetu, který se začal používat k distribuci studijního obsahu, se začalo daleko 

více mluvit o e-lerningu. Studenti již nebyli odkázáni pouze na knihy a skripta, ale vše potřebné si 

mohli jednoduše vyhledat pomoci internetu. 

Dále můžeme mluvit o e-lerningu v souvislosti s elektronickými prezentacemi využívanými k 

výuce. Převážně na vysokých školách již pedagogové nejsou odkázání pouze na tabuli a křídu, ale 

mají možnost připravit si vlastní prezentaci, kterou poté pomoci dataprojektoru mohou zobrazit 

celé třídě na plátno. Takto připravená prezentace má obrovský potenciál v názornosti a 

přehlednosti. Lze v ní využit mnoho grafických prvků, jako jsou obrázky, animace, grafy nebo 

videosekvence.  

Internet se ještě před několika lety nevyužíval jako prostředek pro komunikaci v reálném čase mezi 

několika studenty současně, neboť to technicky nebylo možné. Rychlost internetu a výpočetní síla 

počítačů byla tak nízká, že se o přenosu hlasu nebo obrazu v reálném čase nedalo ani uvažovat. 

Dnes to již technické prostředky dovoluji a postupně se k výuce začínají využívat i telekonference 

nebo videokonference. A to hlavně u některých specifických kurzů nebo jako způsob doučování 

jednotlivců.  

V poslední době se začali objevovat kurzy pro menší i větší skupinky lidí s využitím jakéhosi druhu 

elektronické tabule nebo taky vzdálené plochy. Tento druh kurzů se nazývá webinář neboli webový 

seminář. Vyučující si zaregistruje kurz, který spadá do konkrétní kategorie a lidé, kteří mají o dané 

téma zájem, se jednoduše do příslušného kurzu přihlásí. Výuka probíhá interaktivně směrem ke 

studentům, kteří vidí na obrazovce svého počítače prezentaci i vyučujícího. Studenti mají možnost 

se vyučujícího dotazovat formou chatu nebo hlasem.   

E-lerning v sobě tedy zahrnuje řadu aktivit. Může jít pouze o doplnění prezenční výuky nebo se 

může jednat o rozsáhle kurzy využívající sofistikované nástroje pro kolaborativní učení. Vyučující 

se studentem může komunikovat přímo nebo prostřednictvím diskusních fór, e-mailu a dalších. Pro 

e-lerning slouží specializované aplikace pro řízení procesu vzdělávání - LMS (Learning 

Management System). 
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2.1. E-LERNINGOVÉ KURZY NA INTERNETU 

Na internetu můžeme nalézt spoustu webových stránek zabývajících se online výukou, která 

probíhá formou kurzu. V těchto kurzech student není časově vázán. Prochází jednotlivé lekce, učí 

se, a na konci podstupuje autotest, na jehož základě postupuje do další lekce nebo ji opakuje. Zde 

student nekomunikuje s žádným vyučujícím a je odkázán pouze na již vypracované lekce. 

2.2. TELEKONFERENCE 

Dalším mocným nástrojem k výuce je využití telekonference. Jedná se zjednodušeně o hlasovou 

komunikaci mezi dvěma, případně i více účastníky přes internet s využitím vhodného softwarového 

nebo hardwarového řešení.  

Student může přímo komunikovat s pedagogem, od kterého má okamžitou zpětnou vazbu. 

V případě jakékoliv nejasnosti se může ihned dotázat. Tento druh výuky se hodí zejména pro lekce 

cizího jazyka, kdy student nepotřebuje vizuálně spolupracovat s vyučujícím. Nevýhody jsou 

zřejmé. Student i vyučující se musejí spolehnout pouze na připravené materiály. 

K telefonování pomoci internetu pro dva účastníky existuje několik řešení. Od bezplatných až po 

plně profesionální. 

Asi nejznámějším softwarem pro telekonference je zdarma dostupný Skype, další jsou například 

ICQ, MSN nebo v poslední době taky populární Google Talk. Pro domácí použití a malé firmy je 

toto řešení plně dostačující.  

Řešení od výše zmíněných aplikací má ovšem ve verzi zdarma několik nevýhod: 

 spojení pouze mezi dvěma účastníky 

 nulová garance spojení a kvality přenosu, která může způsobovat výpadky a přerušování 

při komunikaci 

 některý software obsahuje nepříjemnou reklamu 

 nutná instalace na lokální disk počítače 

 podmínka registrace uživatelského účtu 

U programů Skype se může navíc za určitých okolností stát, že se přepne do režimu "super node" a 

Váš počítač se promění v propojovací uzel pro další uživatele Skype. Je to dáno tím, že skype 

funguje na principu P2P. 

Pro profesionální účely je vhodné použít placené programy. Ty dávají určitou záruku 

poskytovaných služeb, které nejsou garantovány v případě bezplatných řešení. Další výhodou, i 

když to není pravidlem, je že některé placené služby umožňuji telekonference provozovat přímo 

z internetového prohlížeče bez nutnosti instalace nějaké aplikace na disk. 
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2.3. VIDEOKONFERENCE 

Využití videokonference jako nástroje e-lerningu přináší do tohoto způsobu výuky nový rozměr. 

Prostřednictvím webové kamery poskytuje studentovi výrazné zlepšení komunikace s pedagogem 

oproti telekonferenci nebo chatování. Pedagog může vnímat i neverbální projevy studenta a daleko 

lépe zacílit výuku.  

Ještě nedávno byli videokonference chápany jako nákladná řešení. S rozvojem technologií se však i 

tento způsob komunikace stal mnohem přístupnější široké veřejnosti. Způsob výuky pomoci 

videokonference můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

Videokonference dvou lidí – asi nejčastěji využívaný způsob, nejenom pro výuku na dálku, ale i 

pro jiné účely jako spojení s rodinou, přáteli a další. Podobně jako u telekonference, má student 

zpětnou vazbu od pedagoga.  

Videokonference jednoho člověka s více lidmi – vyučující hovoří nebo prezentuje a ostatní 

pasivně poslouchají a mohou reagovat pouze hlasově. Každá osoba může být připojena z 

libovolného místa na světě. Tento způsob je výborný právě pro školení na dálku. Ve spojení s 

nástrojem vzdálená plocha je to nejefektivnější způsob výuky online, viz dále. 

Videokonference více lidí navzájem – všichni účastníci se vidí navzájem prostřednictví malých 

oken na obrazovce, zároveň spolu mohou i vzájemně komunikovat. 

Pro videokonference existuje celá řada softwarů. Mezi nejčastěji využívaný patří již zmíněný 

program Skype. Skype bohužel umožňuje spojení pouze 2 lidí. Pro videokonference ve více lidech 

je nutné použít placenou verzi. Další nevýhodou je nutnost instalace. Podobně lze využít například 

také program Microsoft messenger Live. 

2.4. WEBINÁŘE 

Další a nejpropracovanější technologií jsou v e-lerningu právě webináře, které jsou přímo určeny 

ke školení a k výuce online. Webinář pochází ze spojení slov webový seminář. Toto označení se 

začalo používat od 21. století, kdy se rozšířily videokonference. Jedná se o formu online 

komunikace prostřednictvím internetu. 

2.4.1. Charakteristika 

Jde o online kolaborativní platformu. Je to forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím 

internetu v prostředí virtuálních učeben. Možnosti jeho využití jsou velice široké. Studenti 

nepotřebují extra hardware ani software. Službu lze využívat pro online výuku nejrůznějších 

předmětů, školení na určitý produkt nebo službu. 

2.4.2. Způsob komunikace 

Komunikace probíhá oběma směry a umožňuje plné zapojení studentů. Ti mají možnost přímé 

interakce s přednášejícím pomoci chatu, hlasem nebo mohou kreslit a psát přímo na tabuli 

vyučujícího. Tyto funkce je možné omezit a zpřístupnit ve vhodnou chvíli. 
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Přednášející může využívat nejrůznější nástroje. S účastníky je možné sdílet prezentace, celou 

pracovní plochu obrazovky nebo sdílet pouze okno konkrétní aplikace. Mezi další funkce patří 

ankety, které lze během semináře nechat studenty vyplnit. Z každého semináře je také možné 

pořídit video záznam. Přístup do virtuálních učeben může být omezen pouze pro registrované 

účastníky nebo otevřen široké veřejnosti. 

2.4.3. Moţnosti vyuţití webinářů 

Možnosti využití webinářů jsou obrovské. Nemusí jít pouze o vzdělávání studentů a pracovníků 

z různých koutů světa, ale pomoci webinářů se můžou pořádat i marketingové akce pro získání 

nových zákazníků. Lze jej využít k představení novinek a nových technologii, k pořádání online 

proslovů vedení firmy pro zaměstnance, k online konferencím nebo k setkání s odborníky a spoustu 

dalších. 

2.4.4. Systémy pro webináře 

 Adobe Acrobat Connect Pro 

 GoToMeeting com  

 Webex 

 Wiziq 

 ONIF 

 Microsoft Office Communicator 

2.4.4.1. Adobe Acrobat Connect Pro 

Mezi nejpropracovanější a nejrobustnější řešení pro e-lerning, online školení, webináře, 

videokonference, telekonference patří Adobe Acrobat Connect Pro. Je určený především pro 

střední a větší firmy. Lze ho integrovat do současné infrastruktury dané instituce. Podporuje 

neomezené množství virtuálních místností. Lze ho použít pro různé akce, kterých se může účastnit 

řádově tisíce klientů. 

 

Obrázek 1 - Ukázka prostředí sluţby Adobe Acrobat Connect Pro 
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Možnosti Adobe Acrobat Connect Pro lze shrnout v těchto bodech: 

 webináře 

 videokonference  

 telekonference 

 integrované VoIP  

 sdílení plochy  

 sdílená tabule - whiteboard  

 sdílení dokumentů a aplikací 

 chat 

 ankety  

 pořizování video záznamů  

 

Software má velice jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit podle 

potřeby. Mezi užitečné vlastnosti patří i přidávání a odebírání výukových materiálů ve formátech 

PDF, PowerPoint, JPEG, FMV, HTML a dalších.  Díky propracovanému informačnímu systému 

má uživatel přehled o všech plánovaných akcích. Pomoci webového rozhraní lze vytvářet reporty 

pro sledování účasti klientů na jednotlivých seminářích, atd. 

Jedná se o řešení postavené na platformě Adobe Flash. Díky použití této technologie je zaručena 

určitá multiplatformnost. Klient se může připojit z většiny běžně používaných počítačových 

operačních systémů a i dalších zařízení jako jsou mobilní telefony nebo čím dál víc populární 

tablety, které podporují Adobe Flash. Tento software se vyznačuje snadnou integraci do vlastní IT 

infrastruktury jako je Microsoft Active Directory nebo Microsoft Office Communication Server a 

další. 

Mezi další funkce patří možnost pořizovat video záznam z realizovaných akcí. Tyto záznamy jsou 

poté zpřístupněny na vyžádání (on-demand). Klient nebo firma má dále možnost využít 

permanentní adresu pro přístup ve tvaru connect.acrobat.com/mojefirma. Acrobat Connect Pro je 

nabízen jako služba, kterou není nutno instalovat nebo si lze zakoupit serverovou aplikací 

provozovanou na vlastním serveru. 

2.4.4.2. GoToMeeting com 

GoToMeeting com nabízí balík tří služeb, které jsou určeny pro snadnou organizaci seminářů, 

školení nebo prezentací. Díky rozdělení do tří aplikací si každý vybere tu, která vyhovuje nejlépe 

jeho požadavkům. Všechny tři služby lze vyzkoušet zdarma. 

 

Obrázek 2 - Ukázka prostředí sluţby GoToMeeting 
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Sluţba GoToMeeting: 

Je určena malému počtu lidí. Může ušetřit spoustu času, který by jinak bylo nutné strávit 

cestováním. Pomoci webové konference lze snadno sdílet libovolné aplikace na počítači v reálném 

čase. Účastníci schůzky se mohou připojit během několika málo sekund. 

 pořádání schůzek pro týmy do 15 účastníků 

 snadná registrace i přizvání účastníků 

 plné sdílení plochy 

 plánování a načasování schůzek 

 nahrávání schůzek 

Sluţba GoToWebinar: 

Umožňuje realizovat vlastní webové semináře s kapacitou až 1000 účastníku. Webový seminář lze 

nastavit během pár minut a je z něj možné jednoduše pořídit audio a video záznam. 

 pro webináře a prezentace určené až pro 1000 účastníků 

 snadná registrace i přihlášení účastníků  

 snadná změna prezentující osoby 

 možnost dotazů z publika 

 plné sdílení plochy 

 nahrávání prezentací 

Sluţba GoToTraining: 

Je určena k efektivnímu školení zaměstnanců s kapacitou až 200 účastníku. Služba nabízí mimo 

jiné vytvořit online testy k otestování znalosti.  

 pro interaktivní školení, 25-200 účastníků 

 snadná registrace i přihlášení účastníků 

 online testy a studijní materiály 

 knihovna, sdílení nahrávek předchozích lekcí 

 načasování přestávek 

 plné sdílení plochy 

 nahrávání školení 

2.4.4.3. Cisco WebEx 

Mezi další populární společnosti nabízející videokonference a webináře patří společnost Webex 

vlastněna společností Cisco. Nabízí široký sortiment služeb a aplikací zaměřených na kolaborativní 

spolupráci mezi účastníky školení bez závislosti na konkrétním operačním systému nebo mobilní 

platformě. Jednotlivé služby jsou poskytovány ve formě SaaS (Software as a Sevice) neboli 

software jako služba. Klient není nucen nic instalovat nebo složitě nastavovat. Společnost Cisco 

disponuje obrovskou výpočetní a datovou kapacitou a proto není překvapující, že lze realizovat i 

velké online semináře pro tisíce účastníků.  
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Společnost nabízí software šitý na míru konkrétním potřebám klientů. V několika službách, které 

se liší jednotlivými funkcemi, maximálním množstvím spolupracujících účastníku a cenou 

jednotlivých řešení, dokáže pokrýt všechny požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.  

 

Obrázek 3 - Ukázka prostředí sluţby Webex 

Cisco nabízí i své programové Webex API pro integraci nástrojů Webex do vlastních aplikací 

s podporou Single Sign On a integraci s Active Directory. 

Webex Meeting Center: 

Jedná se o velmi efektivní alternativu pro schůzky „face to face“ jen s tím rozdílem, že je možné 

ušetřit čas a peníze za cestování. Toto řešení pro online spolupráci je určené pro malé a střední 

firmy. Umožňuje zprostředkovat online konferenci až do 25 účastníků. 

 Sdílení aplikací 

 Vzdálený přístup 

 Videopřenos 

 Sdílení dokumentů 

 Whiteboard 

 Integrované VoIP  

 Ankety 

 Nahrávání konference 

 Chat 
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Webex Training Center: 

Určeno pro velké konference a školící akce až pro 1000 lidí. Tato služba nabízí oproti předešlé 

ještě: 

 Plnou podporu automatické registrace účastníků 

 Sledování a reportování 

 Možnost praktických cvičení 

 Funkci přerušení zasedání 

 Integraci s LMS  

Webex Event Center: 

Služba je určena pro obrovské akce s počtem až 3000 lidí. Oproti předchozím verzím navíc Webex 

Event Center služby: 

 Plně řízená registrace ve formě kampaní 

 Volitelně nastavitelné prostředí pro návštěvníky 

 Nastavení pro audio vysílání 

 Funkce otázky a odpovědi 

 Možnost interaktivních zpětných vazeb 

2.4.4.4. WiZiQ - virtuální výuková platforma 

Jedná se o online kolaborativní platformu, která spojuje studenty a učitele na celém světě za účelem 

vzdělávání. Výuka probíhá online v reálném čase v prostředí virtuálních učeben. Učitelé a studenti 

mohou v tomto prostředí vytvářet a sdílet online výukové materiály a testy. 

WiZiQ pracuje v Adobe Flash a nepotřebuje žádnou instalaci. Podporují ho operační systémy 

Windows, Linux i Macs.  

 

Obrázek 4 - Ukázka prostředí sluţby WiZiQ 
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Ve virtuálních učebnách lze použít video, audio a chat. Je zde možné sdílet PowerPoint prezentace, 

dokumenty ve formátu *.doc a obrázky JPEG. Z každé výuky lze pořídit video záznam, který si 

mohou studenti znovu prohlédnout. Systém umožňuje v rámci videozáznamu dokonce vyhledávat 

konkrétní témata.  

2.4.5. Shrnutí sluţeb 

Výše jmenované služby převážně nabízejí podobné možnosti a funkce. Liší se pouze v detailech, 

cenové politice a rozložení služeb do jednotlivých balíků. Některé se specializují na webináře 

s velkým počtem návštěvníků a jiné jsou zaměřené na studenty a na školní výuku. Tomu odpovídá i 

webové rozhraní služeb, které je přizpůsobené konkrétním účelům. Z dalších služeb podobného 

druhu můžeme jmenovat ještě software od společnosti OnIf, který nabízí navíc české uživatelské 

rozhraní nebo řešení od společnosti Microsoft a jeho Microsoft Office Communicator s vysokým 

stupně integrací do svých produktů. 

2.4.6. Moţné rozšíření stávajících sluţeb 

Možným vylepšením online seminářů by mohla být služba TimeShift. Ta by uživateli umožnila 

seminář v průběhu pozastavit a po chvíli pokračovat od místa pozastavení. Možnosti implementace 

je několik. Záznam se může ukládat od doby pozastavení klientovi na disk nebo je možné záznam 

ze semináře ukládat na server a ten klientovi umožnit streamovat od kteréhokoliv místa na časové 

ose. 
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3. UKÁZKOVÁ APLIKACE 

3.1. ANALÝZA POŢADAVKŮ 

Za cíl své bakalářské práce jsem si zvolil navrhnout a implementovat nástroj pro vzdálenou online 

výuku. Má se jednat o komplexní řešení, které v sobě zahrnuje klientskou i serverovou část a taky 

webový informační systém, který se stará o administraci kurzu. Úkolem bylo zvolit řešení, které 

bude postavené na nových technologiích a bude snadným způsobem dále rozšiřitelné o podporu 

nových funkcí. 

Mezi hlavní požadavky patří možnost pořádat online kurzy v rámci univerzitní sítě a internetu. 

Kurzy mají být snadno přístupné studentům bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Má se 

jednat o řešení SaaS, neboli software jako služba.  

Kurzy mají nabídnout možnost online výuky a spolupráce stejným způsobem, jako by účastníci 

seděli v jedné místnosti. 

Byly zvoleny tyto klíčové vlastnosti: 

 Videokonference směrem k posluchačům 

 Telekonference mezi všemi účastníky 

 Chat 

 Elektronická tabule 

 Sdílení celé pracovní plochy monitoru 

 Sdílení okna konkrétní aplikace 

 Sdílení prezentace s možnosti přidávání poznámek 

 Vzdálené ovládání konkrétního počítače (Remote Deskop) 

3.1.1. Klíčové pojmy 

3.1.1.1. SaaS 

SaaS (Software as a Service) neboli software jako služba je způsob nasazení softwaru, kdy hosting 

aplikace zajišťuje provozovatel služby. Služba je nabízena uživatelům přes internet. Odpadá 

nutnost instalace a provozu dodatečného softwaru na vlastním zařízení. Snižují se tím přímé 

náklady na nákup softwaru a jeho údržbu. 

3.1.2. Výběr technologií 

Jako vývojové prostředí bylo zvoleno Microsoft Visual Studio ve verzi 2010 pro svoji komplexnost 

a universálnost. Programovací jazyk byl vybrán C#. K implementaci desktopového klienta byl 

zvolen prezentační Framework, Windows Froms Application. Pro webového klienta byl vybrán 

Microsoft Silverlight. A k vývoji mobilního klienta byla zvolena platforma Microsoft Windows 

Mobile. Z důvodu ukončení podpory platformy Widnows Mobile ve vývojovém 

prostředí Microsoft Visual Studio 2010 byla aplikace napsaná ve starší verzi tohoto produktu a to 

Microsoft Visual Studio 2008. 
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Webové rozhraní informačního systému je postavené na platformě ASP .NET a o databázovou část 

se stará produkt firmy Oracle s názvem Oracle Database. 

3.1.2.1. Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) od společnosti Microsoft. Využívá se pro 

vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhraním spolu s aplikacemi Windows Forms, 

webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými službami jak ve strojovém kódu, tak v 

řízeném kódu na platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, .NET 

Compact Framework a Microsoft Silverlight. 

3.1.2.2. Microsoft Silverlight 

Jedná se o moderní technologii pro internetové prohlížeče. Tato platforma je určena pro tvorbu 

dynamického online obsahu a interaktivní práci s ním. Pomoci této platformy lze snadno 

kombinovat text, vektorovou i bitmapovou grafiku, animace a video. 

Jedná se o stažitelnou komponentu (plug-in) do většiny webových prohlížečů (Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Chrome, Safari) na platformách Widnows a Max OS X. Je dostupný také pro Linux 

pod názvem Moonlight, vyvinutý společností Novell. 

3.1.2.3. Microsoft Windows Mobile 

Jedná se o operační systém vyvinutý firmou Microsoft, který je založen na Windows CE. Je určen 

pro mobilní zařízení (PDA, smartphony a zařízení portable media center). Používá vzhled 

odvozený od klasických Microsoft Windows a malou podmnožinu jejich Win32 API, avšak 

obsahuje zcela jiné hybridní jádro. 

3.1.2.4. ASP.NET 

ASP .NET je součást .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. Je odvozen od 

starší technologie pro vývoj webů ASP. Obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen 

na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET 

Frameworku. Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím 

CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a 

další. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou předkompilovány do jednoho 

či několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kdy jsou stránky při 

každém přístupu znovu zpracovávány. 

3.1.2.5. Oracle Database 

Oracle Database je moderní multiplatformní systém řízení báze dat. Má velice pokročilé možnosti 

zpracování dat s vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. Systém byl vyvinut společnosti 

Software Deelopment Laboratories v roce 1977, která se později přejmenovala na Oracle 

Corporation. Tento databázový systém je postaven na jazyku SQL s rozšířeními podporujícími 

hierarchické dotazy, objektové databáze a jazky PL/SQL.  
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3.2. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Na základě zadaných požadavků je nezbytné celý projekt rozdělit na několik části.  

V první části se zabývám zvolením vhodné síťové architektury a způsobem komunikace. Dále 

návrhem samotného serveru a jeho provázaností s databázovým serverem. Poté desktopovým 

klientem a návrhem jeho funkcí tak, aby byli snadno rozšiřitelné bez zásahu do zdrojového kódu 

aplikace. Kromě toho se zaměřím také na návrh a způsob implementace webového klienta, klienta 

pro mobilní zařízení a informačního systému. V poslední části se zabývám optimalizaci 

přenášených dat. 

3.2.1. Komunikace 

3.2.1.1. Síťová architektura 

3.2.1.1.1. Klient – server 

Z důvodů centralizované správy kurzů a komunikace, byla zvolena dvouvrstvá síťová architektura 

klient – server. 

Jedná se o síťovou architekturu, která odděluje klienta (s grafickým uživatelským rozhraním) a 

server. Komunikace mezi nimi probíhá přes počítačovou síť. Tato architektura popisuje vztah mezi 

dvěma počítačovými programy, v nichž klient, žádá o služby jiný program zvaný server. Klient 

typicky pošle požadavek pomocí protokolu, kterému rozumí obě strany a pokud server takovému 

požadavku dokáže a smí vyhovět, provede jej a vrátí klientovi odpověď.  

 

Obrázek 5 - Schéma zapojení počítačů v klient - server architektuře 

Výhodou tohoto způsobu komunikace je, že se klient nemusí starat o mnohdy výpočetně náročné 

procedury, ale pouze zpracovává přijatá data. Dále klient nemusí znát vnitřní strukturu systému, 

z něhož data požaduje, což snižuje bezpečnostní rizika. 

3.2.1.1.2. Peer-to-peer architektura 

Pro snížení množství přenášených dat na serveru se nabízelo použít i řešení komunikace pomoci 

peer-to-peer, nebo taky zkráceně P2P. U této architektury může každý hostitel nebo instance 

programu fungovat zároveň jako klient i jako server (mají rovnocenné postavení i zodpovědnost). 

Komunikace probíhá přímo mezi jednotlivými klienty a server slouží pouze pro autorizaci klientů a 

počáteční navázání komunikace.  
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Obrázek 6 - Schéma zapojení počítačů v peer-to-peer architektuře 

Tato verze byla ovšem zavrhnuta hned z několika důvodů. Kvůli nasazení výsledného řešení do 

prostředí internetu by všichni klienti museli mít veřejné IP adresy. V případě počítačů s neveřejnou 

IP adresou (klient je tzv. „schovaných“ za NATem) je sice řešením použít centralizovaný server, 

který by zprostředkoval navázání komunikace, to však sebou přináší nemalé problémy 

s implementací a navíc není zaručena stoprocentní spolehlivost. 

Jedním z dalších důvodu proti využití peer-to-peer jsou i daleko větší nároky kladené na klienta, 

který živý přenos ze semináře vysílá. Tento klient by musel mít dostatečně velkou šířku 

přenosového pásma na to, aby byl schopný v reálném čase přeposílat data všem klientům.  

3.2.1.2. Způsob komunikace 

Komunikaci je nutné navrhnout tak, aby šla snadno implementovat na všech požadovaných 

platformách. Řešení by později také mělo jít snadno rozšířit i na platformy se kterými se původně 

nepočítalo.  

V prvních verzích programu komunikaci mezi klienty obstarávala knihovna Pfz. Tato knihovna má 

vyřešenou velkou část problému s komunikací. Je založena na vzdáleném volání metod. Stačilo 

vytvořit interface, který se naimplementoval jak na server, tak na klienta a knihovna se již postarala 

o přenos dat. První problém ovšem vznikl, když bylo potřeba implementovat komunikaci i na jiné 

platformy. Knihovna nebyla přenositelná a mnoho věci, které využívala z platformy .NET 

Framwork 3.5 nebylo možné u jiných platforem nahradit tak, aby byla zachována zpětná 

kompatibilita s původní knihovnou. Napsal jsem tedy novou knihovnu, která fungovala jako jakási 

proxy mezi klienty z jiných platforem a knihovnou Pfz. Komunikace probíhala pomocí socketu a 

nebyl tedy problém s implementací i na další platformy.  

Když se systém začal testovat v reálných situacích tak komunikace probíhala bez problému do 

chvíle, než se připojilo víc než deset klientů současně. Ukázalo se, že server nestíhá takové 

množství dat obsluhovat. Knihovna Pfz má neuvěřitelně velkou režii při přenosu velkého množství 

dat. S větším množstvím dat extrémně stoupala i režie. Projevovalo se to jak v zátěži na procesor 

tak v množství dat přenášených po síti. Toto množství bylo o několik desítek procent vyšší, než 

byla velikost samotných dat. Nemalý vliv na zátěž procesoru měla i proxy, která data 

přizpůsobovala komunikaci pro jiné platformy. 

Z toho důvodů jsem se rozhodl tuto knihovnu z návrhu vypustit. Bylo nutné celou komunikaci 

znova navrhnout tak, aby již nebylo potřeba žádných dodatečných knihoven třetích stran, které 

nejsou přenositelné mezi platformami. Jedinou možností bylo napsat celou komunikaci pomoci 

socketu bez dalších nadstaveb. Komunikaci pomoci socketu podporuje většina moderních 
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operačních systému i platforem pro vývoj softwaru. Výsledné řešení tak jde snadno implementovat 

i na jiné platformy jako je například Java. 

3.2.2. Aplikační server 

Server je nejdůležitější části síťové komunikace. Stará se o komunikaci mezi klienty a o zařazení 

klientů do konkrétních kurzů. Klienti by se bez něj nebyli schopni dorozumět mezi sebou. 

Pokud se chce klient připojit do konference, musí navázat spojení se serverem a předat mu své 

přihlašovací údaje. Server se v tu chvíli připojí na databázový server, ověří platnost údajů a 

zkontroluje, zda je klient přihlášen v některém z aktuálně probíhajících kurzů. Pokud ano, zjistí 

jeho roli v tomto kurzu a přihlásí ho s daným oprávněním. Poté zašle již přihlášeným klientům 

informaci o jeho připojení. Server dále vyřizuje požadavky ze strany klientů a stará se o přeposílaní 

komunikace mezi nimi. 

Klienti také mohou pomoci serveru omezeným způsobem komunikovat s databází. Server v tomto 

případě funguje jako zprostředkovatel komunikace. Klienti například můžou server požádat o 

informace týkající se kurzu, ve kterém jsou přihlášeni. Pokud se klient chce připojit do jiného, 

právě probíhajícího kurzu, tak server v databázi vyhledá probíhající kurzy a klientovi je nabídne. 

Uživatelé využívající desktopového klienta mají také možnost založit nový kurz vyplněním a 

odesláním formuláře na server. Ten poté informace vloží do databáze a klienta do kurzu přihlásí. 

3.2.3. Desktopový klient 

Tato aplikace bude nainstalována u těch uživatelů, kteří chtějí kurzy a semináře pořádat. Uživateli 

umožní posílat textové zprávy, zvuk a obraz z webové kamery ostatním klientům v kurzu. Dále 

v závislosti na nainstalovaných pluginech bude uživatel moct pořádat různé druhy webinářů. 

Základní verze aplikace umožní sdílení obrazovky nebo okna konkrétní aplikace, sdílení prezentace 

a vzdálenou správu počítače.  

Funkce bude možné dále rozšiřovat pomoci pluginu bez zásahu do zdrojového kódu aplikace. 

Zjednodušeně lze říct, že programátor, který chce rozšířit funkčnost aplikace o nové možnosti, 

musí implementovat potřebné rozhraní a napsat funkčnost nového pluginu. Hotový plugin potom 

bude stačit jednoduše zkopírovat do příslušné složky aplikace. 

3.2.4. Silverlight klient 

Tento klient bude určen pro webové prohlížeče. Uživatel, který se bude chtít kurzu účastnit pouze 

jako pozorovatel a nebude chtít kurzy sám pořádat, nebude muset instalovat desktopovou verzi 

klienta.  

Jak již bylo výše naznačeno, Silverlight klient neumí kurzy pořádat. Nabídne, ale oproti desktopové 

verzi některé funkce navíc. Jednou z nich je možnost přiblížit obraz prezentace. Dále uživatel může 

pořizovat snímky z prezentace, které se ukládají jako miniatury v panelu na kraji obrazovky. Tyto 

snímky lze uložit do souboru ve formátu JPEG. Po dvojkliku na uloženou miniaturu obrázku se 

zobrazí jeho plná velikost na místě s probíhající prezentací a ta se zmenší a přesune do panelu s 

miniaturami obrázků. Uživatel tak pořád uvidí probíhající prezentaci a nepřijde o aktuálně 

probíranou látku v kurzu. 
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3.2.5. Mobilní klient 

Pomoci této aplikace bude mít uživatel možnost sledovat kurz, ve kterém je přihlášen. Uživatel se 

také bude moct přihlásit do jiného, aktuálně probíhajícího kurzu. Mezi další funkce patří možnost 

zjistit informace o aktuálně probíhajícím kurzu. 

3.2.6. Informační systém 

3.2.6.1. Funkční poţadavky 

Informační systém (dále jen IS) nabídne uživatelům přehled o kurzech, které budou probíhat 

v nejbližší době. K jednotlivým kurzům bude také možné přiložit dokumenty. Ty mohou obsahovat 

dodatečné informace k probírané látce.  

IS také nabídne možnost rozdělení kurzu do jednotlivých kategorií podle zaměření. Kurzy, které 

budou rozděleny do několika části (například, pokud daná problematika obsáhne několik lekcí) 

bude možné shlukovat do seriálů. 

Pokud se počítá s vysokým zájmem o určitý kurz, bude zde existovat možnost registrace do kurzu. 

Student si tak rezervuje své místo a bude mít jistotu, že se do kurzu přihlásí. 

Mezi hlavní uživatele využívající IS budou patřit pedagogové a studenti. Pedagogové budou mít 

možnost zakládat nové kurzy a seriály. Dále budou moct ke kurzům přidávat nové dokumenty a 

provádět administraci nad přihlášenými studenty. Studenti se budou moct přihlásit do jednotlivých 

kurzů. K informačnímu systému bude také přistupovat aplikační server. Ten bude na základě údajů 

v databázi provádět autorizaci aplikačních klientů do systémů. Dále bude mít možnost vkládat nové 

kurzy a získávat přehledy aktuálně probíhajících kurzů. 

3.2.6.1.1. Vstupní data 

Vstupní data budou všechny informace důležité k realizaci základních funkcí systému. Seznam 

evidovaných entit a jejich atributů je následující: 

 Kategorie (název kategorie, popis) 

 Seriály (název seriálu, popis) 

 Uživatele (jméno, příjmení, email, telefon, heslo, urlFoto) 

 Role uživatele (název role, popis) 

 Kurzy (jméno kurzu, motivace, obsah, cena, délka, cílová skupina) 

 Registrace do kurzu (je aktivní) 

 Termíny (čas termínu) 

 Multimediální záznamy (název záznamu, typ, popis, url) 

 Dokumenty (název dokumentu, typ, popis, url) 
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3.2.6.1.2. Výstupy systému 

Výstupy webového IS jsou následující: 

 Přehled kurzů, které právě probíhají (jméno kurzu, termíny) 

 Přehled kurzů, které se budou konat v nejbližší době (jméno kurzu, motivace, cena, délka, 

termíny) 

 Přehled kategorií (jméno kategorie) 

 Přehled kurzů v konkrétní kategorii (jméno kurzu, motivace, cena, délka, termíny) 

 Přehled seriálů v konkrétní kategorii (jméno seriálů) 

 Přehled uživatelů zaregistrovaných do kurzu (login, jméno uživatele, příjmení uživatele, 

role v kurzu) 

 Přehled kurzu ve, kterých je uživatel zaregistrován (jméno kurzu, cena, délka, role v kurzu) 

 Přehled seriálů uživatele (jméno seriálů, popis) 

3.2.6.1.3. Funkce systému 

 Změna hesla, změna osobních údajů uživatele. 

 Přehled, přidání, editace a smazání kurzu. 

 Přidání a smazání seriálů. 

 Přidání a smazání dokumentů. 

 Přidání a smazání multimediálního záznamu 

 Přidání a smazání termínu kurzu 

 Přihlášení, odhlášení z kurzu 

 Přehled přihlášených uživatelů v kurzu 

 Přehled aktuálně probíhajících kurzů 

3.2.6.1.4. Okolí systému 

Je tvořeno uživateli, kteří přistupují k databázi pomoci webového rozhraní, dále pak 

administrátorem webu a také aplikačním serverem. Okolí systému názorně vyjadřuje kontextový 

diagram. 

 

Obrázek 7 - Kontextový diagram IS 
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3.2.6.2. Nefunkční poţadavky 

Nefunkční požadavky IS můžeme shrnout v několika bodech: 

 IS by měl být dostupný ze všech pracovních stanic v univerzitní síti Vysoké školy báňské. 

Dále by také mělo být možné přistupovat z internetu. 

 Systém by měl mít snadné uživatelské ovládání. 

 Musí být bezpečný, nesmí docházet k jeho zneužití. 

3.2.7. Přenos dat - optimalizace 

Vzhledem k tomu, že „živý“ přenos z webináře je datově velmi náročný je nezbytné určitým 

způsobem regulovat množství přenášených dat po sítí.  

Největší množství přenášených dat pochází ze snímků z prezentace. Jednotlivé snímky jsou 

v poměrně vysokém rozlišení a pohybují se mezi 5-30 fps ("frame per second", tedy snímky za 

sekundu). Další nezanedbatelnou položkou, která zabírá přenosové pásmo je obraz z web-kamery, 

kde se počet snímku pohybuje od 7-30fps. A v neposlední řadě je to taky zvuk, který si rovněž 

vezme nemalou část z přenosového pásma.  

3.2.7.1. Vynechávaní posílaných rámů 

Klienti, s pomalejším připojením k internetu nemusí zvládat stahovat všechny data, které jim server 

posílá. V případě, že by nebyl použit žádný mechanizmus, který by tuhle situaci ošetřil, rychlost 

odesílání dat by se zpomalila na rychlost nejpomalejšího klienta ve skupině.  

Pokud by například klient mohl přijímat z prezentace 30 snímku za sekundu a jiný pouze 5 snímku. 

Rychlost by se u všech klientů zpomalila na oněch 5 snímků nebo ještě méně.  

Řešení je zahazovat snímky, které klient nestačí stahovat. Server tak nebude posílat klientům 

s pomalým připojením všechny snímky, ale pouze ty které zvládne stahovat. Toto řešení je vhodné 

u videa, kde výpadek pár snímku za sekundu není příliš znatelný, u zvuku však ztráty budou 

způsobovat znatelné výpadky. 

Z tohoto důvodu bude u přenosu zvuku použita cache, která bude do značné míry výpadky 

zmírňovat. Jestliže však klient bude mít na tolik pomalé připojení k síti, že nebude data ze serveru 

zvládat stahovat ani z cache, tak k výpadkům bude docházet stále. 

3.2.7.2. Komprese dat 

3.2.7.2.1. Video 

Video je reprezentováno jako řada statických snímku, které se mění natolik rychle, že lidské oko je 

vnímá jako plynulý děj. Toho docílíme mezi 25-30 fps. Posílání takového množství dat bez 

jakékoliv komprese obrazu by bylo neúnosné pro přenosovou linku. Má-li běžný snímek rozlišení 

800x600 obrazových bodů, zabral by v 24-bitové hloubce asi 1.5MB. Datový tok potřebný pro 

posílání těchto dat s rychlostí dostatečnou pro plynulé přehrávání, je asi 40MB za sekundu. To je 

řádově více, než kolik poskytuje libovolné internetové připojení. A to mluvíme pouze o přenosu 
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obrazu z prezentace. Dále je potřeba započítat obraz z webové kamery a zvuk. Navíc by server 

tohle množství dat musel přeposílat několika klientům zároveň. 

Snímky z prezentace jako video 

Pokud bychom jednotlivé snímky z prezentace konvertovali na video, mohli bychom použít ke 

kompresi některý z kodeků, který je určen ke kompresi videa. Velikost datového toku by tak o 

několik řádu klesla a navíc by bylo možné kvalitu odesílaného obrazu regulovat podle potřeby a 

rychlosti datové linky. 

Tenhle způsob přenosu obrazu byl však v projektu zavrhnut z jednoho hlavního důvodu. Komprese 

videa je velmi náročný proces vyžadující výkonný počítač. Klient se slabším počítačem by nemusel 

zvládat obraz komprimovat a zároveň odesílat na server v reálném čase. 

Komprese jednotlivých snímků 

Před odesláním na server se komprimují pouze jednotlivé snímky a to do ztrátového formátu JPEG. 

Tento proces není tak náročný, jako komprese do video formátu a se snímky lze daleko lépe 

pracovat. Snímek v rozlišení 800x600 obrazových bodů, zabere v 24-bitové hloubce při zachování 

poměrně vysoké kvality asi 80 - 100kB.  

Čtvercová komprese 

Kvůli snížení množství přenášených obrazových dat, jsem napsal vlastní algoritmus pro jejich 

redukci. Při snímání plochy monitoru se ve většině případů nemění celá plocha obrazovky ale 

pouze některé části. Není tedy nutné posílat celý snímek ale pouze ty části, ve kterých došlo ke 

změně. Podrobnější popis a princip fungování je vysvětlen v implementační části této bakalářské 

práce (kapitola 3.3.1.5. ImageCompression). 

3.2.7.2.2. Zvuk 

Přenos zvuku je nejdůležitější složkou v pořádaném semináři. Zároveň je, ale ze všech 

nejchoulostivější z hlediska přenosu a zpracování. Pokud chceme vést komunikaci mezi klienty na 

přijatelné úrovni, nesmí docházet k větším výpadkům a zpožděním.  

Existuje velké množství komprimačních kodeků, které dokáži snížit množství přenášených dat. 

V projektu je použit kodek G.711. 

G.711 

G.711 patří mezi nejběžnější a zároveň nejjednodušší standart používaný v telekomunikacích. Byl 

schválen jako ITU-T standard v roce 1988. Pro svou jednoduchost je však také nejméně úsporný na 

přenosovou rychlost. Vzorkovací frekvence u tohoto formátu je 8 kHz a rozlišení 8 bitů, z toho 

vyplývá přenosová rychlost 64 kbit/s. 
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3.2.7.3. IP multicast 

Mezi další způsoby optimalizace přenosu dat se řadí využití metody přeposílání IP datagramů 

z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. Místo odesílání jednotlivých datagramů ke 

každému cíli zvlášť je odeslán pouze jediný. 

Zjednodušeně lze říci, že multicastový zdroj vysílá data do příslušné multicastové skupiny a klienti 

prostřednictvím tzv. přihlašování informují síťovou infrastrukturu o tom, že mají zájem o data 

příslušné multicastové skupiny. V protokolu IP je pro multicastové skupiny speciálně vyhrazený 

blok IP adres. Ve chvíli kdy zdroj odešle data na IP adresu definovanou jako multicastová skupina, 

tak síťová infrastruktura pozná z formátu adresy, že se jedná o multicastový provoz a zachází 

s pakety jiným způsobem, než jak by s nimi pracovala v případě unicastu. Tyto pakety jsou přes 

jednotlivé síťové prvky posílány jen jedním datovým tokem, a pokud jsou pakety vyžadovány, 

budou na síťovém prvku (routeru) replikovány. 

Toto řešení přináší řadu výhod a úspor v datových přenosech, ovšem nelze ho využít všude a musí 

ho podporovat celá síťová infrastruktura, ve které chceme tenhle druh přenosu uskutečnit. Ve 

velkých institucích však bývá multicastový přenos blokován z důvodu bezpečnosti a to je i příklad 

univerzitní sítě Vysoké školy báňské. Dále nelze multicastový přenos využit ani v rámci internetu. 

Z toho důvodu jsem se rozhodl prozatím tenhle druh přenosu dat do projektu neimplementovat. 

Není ovšem úplně zavrhnut a v návrhu s implementací počítám. 
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3.3. IMPLEMENTACE 

3.3.1. Základní knihovny aplikací 

3.3.1.1. AsyncComm 

Tato knihovna je klíčovým prvkem v komunikaci. Má řadu funkcí a stara se o veškerý přenos dat 

napříč platformami. Vzhledem k tomu, že není možné jednu knihovnu použít ve všech platformách, 

bylo ji nutné upravit podle potřeb každé používané platformy a překompilovat. Podle názvu 

knihovny lze snadno určit, pro kterou platformu je určena. Pro desktopového klienta a pro server 

má knihovna označení AsyncCommDC, pro Silverlight klienta je to název AsyncCommSL a pro 

mobilní verzi klienta má označení AsyncCommWM. 

3.3.1.1.1. Komunikační protokol 

Všechny výše zmíněné knihovny využívají stejný protokol pro navázání komunikace a pro 

samotnou komunikaci.  

Klient po navázání spojení se serverem odešle své přihlašovací údaje. Pokud je server potvrdí, 

klientovi pošle port, na kterém spustil second server. Klient poté naváže tolik spojení se serverem, 

kolik používá služeb. Každá ze služeb potom využívá vlastní socket pro komunikaci. Po navázání 

všech spojení se second server ukončí.  

Navazování dodatečných spojení se serverem bylo zavedeno z důvodů rychlejšího posílání a 

zpracování dat. Vzhledem k tomu, že přijímání dat probíhá sériově, tak v některých případech 

obrázky z prezentace, které zabírají řádově stovky kB, brzdili celý zbytek komunikace. Za služby 

jsou považovány web-kamery, prezentace, zvuk, textové zprávy a info data. 

3.3.1.1.2. Formát paketu 

V případě, že chce klient odeslat nějaké data na server, ať už se jedná o snímek z prezentace, 

textovou zprávu nebo cokoliv jiného, musí tyto data nejprve zabalit do paketu. K tomu slouží dvě 

třídy. EncodePacket pro zabalení dat a DecodePacket pro rozbalení paketu.  

Paket je rozdělen na dvě části. V první se nachází hlavička, která slouží k identifikaci, a za ní jsou 

samotné data.  

Package 

Header Body 

Salt 
Package 

length 

Data 

Type 

User 

length 
User DATA 

B

0 

B

1 

B

2 

B

3 

B
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B
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B
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B

7 
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Hlavička (Header) 

V hlavičce každého paketu se nacházejí důležité informace, které slouží k úspěšnému doručení dat 

a k jejich identifikaci. Hlavička paketu je rozdělena na pět částí. 

1. Salt - má pevně danou velikost 4 bajty. Nachází se v ni tzv. „sůl“ neboli kombinace znaků, které 

jednoznačně určí počátek paketu. 

2. Package length - má také velikost 4 bajty. Jde o 32-bitové číslo určující velikost celého paketu. 

3. Data type - má velikost jednoho bajtu a označuje typ dat, která se nachází v těle paketu. Existuje 

několik typů dat, která se využívají v komunikaci.  

 webCam – snímek z webové kamery 

 presentationCam – snímek z prezentace 

 sound – buffer zvuku 

 msg – textová zpráva 

 info – data sloužící k interní komunikaci mezi klienty a serverem 

4. User length - má velikost jednoho bajtu a udává počet bajtů, které zabírá uživatelské jméno 

nacházející se za touto části hlavičky. 

5. User - nemá přesně určenou velikost. V případě, že je paket zasílán od klienta na server, 

obsahuje tato část uživatelské jméno příjemce paketu. Pokud paket zasílá server klientovi, tak se 

zde nachází uživatelské jméno původního odesílatele. V případě že je tato část prázdná, znamená 

to, že je paket určen celé skupině uživatelů v daném kurzu.  

Tělo (body) 

Tato část paketu obsahuje samotné data.  

3.3.1.2. Cam 

Tato knihovna obsahuje pouze jedinou třídu CamInfo. Její instance slouží k uchovávání informací 

o kameře. Nemusí jít pouze o webové kamery, ale je využívána i pro prezentace. Uchovává 

informace o interním jménu kamery, názvu zobrazujícím se uživateli, typu kamery a uživateli, 

který kameru vlastní. 

Instance třídy CamInfo se využívá v celém projektu. Klient, který začne posílat obraz z web-

kamery nebo prezentace přibaluje ke každému snímku identifikaci dané kamery. Server podle 

informaci v tomto snímku rozpozná, o jakou kameru se jedná a podle toho se snímkem zachází. 

Klient tak může přijímat několik přenosů web-kamer zároveň. Například u videokonferencí. 

3.3.1.3. CommEnumerator  

Knihovna se stará o vynechávání posílaných dat. V případě, že klient nestačí stahovat všechny data 

ze serveru, dochází k jejich zahození. Využívá se toho především u snímku a zvuku. 
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Vytvořil jsem dvě hlavní třídy. Ty pomáhají s distribucí dat, které mohou být ztraceny.  

ActualValueComm je třída, která předává aktuální data a čeká na data nové. Třída předává pouze 

aktuální data. Pokud do ní bude vkládáno velké množství dat, bude předávat pouze posledně 

přidané. Zároveň, pokud jsou data vkládána pomalu, bude předávat pouze ty data, které ještě 

nebyly předány. 

Třída Distributor podobně jako ActualValueComm umožňuje data ztrácet. V konstruktoru třídy se 

předá instance třídy ActualValueComm, které vlastní aktuální data. Místo toho, aby třída 

Distributor sama data předávala, vytváří pro každého klienta, který chce data brát instanci třídy 

DistributorClient. Každý klient v závislosti na rychlosti jakou data dokáže brát, obdrží rozdílné 

množství dat. 

V případě zvuku kdy nechceme, aby docházelo k velkému množství ztrát je vytvořena ještě třída 

CacheSound, která data ukládá do bufferu, ze kterého jsou teprve poté předávaná klientovi. Třidě 

CacheSound se předává v konstruktoru instance třídy DistributorClient. Pokud klient nestíhá data 

stahovat, většinou dochází ke ztrátě snímku a teprve poté ke ztrátě zvuku. 

3.3.1.4. Database 

Knihovna obsahuje třídy pro komunikaci s databází. Jedná se o datovou vrstvu, která překonává 

rozdíly mezi relačním SŘBD a objektově-orientovaným jazykem. Jsou zde vytvořeny třídy 

reprezentující tabulky a záznamy pro každý entitní typ – tzv. objektově relační mapování. 

Třídy Dokumenty, Kategorie, Kurzy, Multimadialni_zaznamy, RegKurzy RoleUzivatele, Serialy, 

Terminy a Uzivatele jsou doménové objekty reprezentující záznamy z tabulek stejného jména. 

Třídy končící jménem Table, například DokumentyTable, KategorieTable, atd. obsahují metody 

reprezentující operace nad danými tabulkami. 

3.3.1.5. ImageCompression 

Tato knihovna obsahuje třídu SquareCompression, která se stará o čtvercovou kompresi obrázků. 

Snímek je pomyslně rozdělen do několika bitmapových map, určité velikosti, v poměru k velikosti 

snímku. Tuto velikost se dá nastavit. Například 1/8, 1/20, atd.  

Algoritmus porovnává dva snímky. Prvním je snímek, který byl již odeslán a druhým je právě 

pořízený snímek. Porovnávání probíhá formou hledání změn v jednotlivých pixelech obrázků. 

V závislosti na nastavení rozteče kontrolovaných pixelů se kontroluje každý x-tý pixel. Pokud 

algoritmus narazí na rozdíl v pixelu mezi snímky, přidá do bufferu pro odeslání bitmapovou mapu, 

ve které se daný pixel nachází. Výsledkem je datová struktura, která obsahuje bitmapové mapy, v 

nichž došlo ke změně a také jejích pozici v obrázku. Klientům se již ve většině případů nezasílá 

plná velikost obrázků ale jenom nepatrná část. 

Z důvodu snazšího pochopení principu fungování čtvercové komprese jsem vytvořil ukázkovou 

aplikaci (viz příloha E). Na přiloženém obrázku 8 a 9 lze snadno vidět, jak celý algoritmus funguje. 
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Obrázek 8 - první část snímku vysvětlující čtvercovou kompresi. Zobrazuje snímek pracovní plochy. Červené 

tečky znázorňují změny oproti předešlému snímku. 

 

Obrázek 9 - druhá část snímku vysvětlující čtvercovou kompresi. Na snímku jsou vidět ty bitmapy, ve kterých 

došlo oproti předešlému snímku ke změně. 
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3.3.1.6. PluginCorePresentation 

Tato knihovna obsahuje interface IPresentationCam a atribut AttPresentation.  

Pokud chceme rozšířit funkčnost aplikaci pomoci pluginu, musí daná knihovna obsahovat třídu, 

které implementuje interface IPresentationCam a také musí obsahovat atribut AttPresentation. Ten 

aplikaci informuje o typu pluginu, jeho interním jménu a jménu, které se zobrazí uživateli.   

 

Obrázek 10- Příklad hlavičky třídy jednoho z pluginu. Zobrazuje atribut, který musí třída obsahovat 

a implementaci potřebného rozhraní. 

3.3.1.7. PluginCaptureDeskop 

Jedná se o plugin, který rozšiřuje funkčnost aplikace o možnost sdílet pracovní plochu obrazovky 

s ostatními klienty. Knihovna obsahuje třídy, které se starají o snímání obrazovky klienta v určitém 

intervalu. Po vytvoření nového snímku je vyvolána událost a aplikace odešle tento snímek 

klientům, kterým je určen. Dále jsou naimplementovány metody, které umožňují vzdálené ovládání 

počítače nebo kreslení na pracovní plochu monitoru.  

3.3.1.8. PluginCaptureApplication 

Jedná se o plugin, který je velmi podobný PluginCaptureDeskop. Hlavním rozdílem je, že není 

snímána celá plocha obrazovky, ale pouze okno konkrétní aplikace. Při zavolání tohoto pluginu 

dojde k vyvolání dialogu, ve kterém klient zvolí aplikaci, jejichž okno chce sdílet s ostatními 

účastníky kurzu. Poté již dochází podobně jako u předešlého pluginu k posílání snímku 

jednotlivým klientům. 

3.3.1.9. PluginCapturePowerPoint 

Plugin umožňuje klientovi sdílet prezentaci vytvořenou pomoci nástroje Microsoft PowerPoint. Po 

zavolání funkce dojde k vyvolání dialogu, v kterém klient zvolí soubor obsahující prezentaci. 

Plugin na pozadí načte jednotlivé snímky z prezentace, aniž by musela být spuštěna aplikace 

Microsoft PowerPoint. Plugin umožňuje klientovi procházet jednotlivé slajdy z prezentace a má 

zpřístupněné nástroje pomocí kterých může do prezentace kreslit. Tyto funkce mohou používat i 

vzdálení klienti pokud jim vyučující přidělí právo zasahovat do prezentace. 
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3.3.1.10. Návrh implementace informačního systému 

3.3.1.10.1. Datová analýza 

Datová analýza zpracovává datový model na konceptuální úrovni. Obsahem datové analýzy bude 

lineární zápis entit a ERD diagram. Ze specifikace požadavků jsem provedl návrh struktury 

databáze. Primární klíče jsou podtrženy, cizí klíče jsou označeny kurzivou.  

Lineární zápis 

 Kategorie (id_kategorie, jmeno_kategorie, popis_kategorie) … evidence kategorií 

 Serialy (id_serialu, id_uzivatele, nazev_serialu, popis_serialu) … evidence seriálů 

 Uzivatele (id_uzivatele, jmeno_uzivatele, prijmeni_uzivatele, telefon_uzivatele, 

heslo_uzivatele, urlfoto_uzivatele) … evidence uživatelů 

 Roleuzivatele (id_role, nazev_role, popis_role) … evidence jednotlivých rolí uževatelů 

 Kurzy (id_kurzu, id_kategorie, id_serialu, jmeno_kurzu, motivace_kurzu, obsah_kurzu, 

cena_kurzu, delka_kurzu, cilovaskup_kurzu) … evidence kurzů 

 Regkurzy (id_regkurz, id_kurzu, id_uzivatele, id_role, aktivni_regkurz) … vazební 

tabulka, která vyjadřuje vazbu mezi kurzem a konkrétním uživatelem 

 Terminy (id_terminu, id_kurzu, cas_terminu) … evidence terminu kurzu 

 Multimedialni_zaznamy (id_zaznamu, id_kurzu, nazev_zaznamu, tzp_zaznamu, 

popis_zaznamu, url_zaznamu) … evidence multimediálních záznamů 

 Dokumenty (id_dokumentu, id_kurzu, nazev_dokumentu, typ_dokumentu, 

popis_dokumentu, url_dokumentu) … evidence dokumentů 
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E-R (Entitz – Relationship) Diagram 

 

Obrázek 11 - E-R (Entity - Relationship) Diagram 
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3.4. APLIKACE REMOTE TEACHING  

3.4.1. Server 

Jedná se o konzolovou aplikaci, která běží jako služba Windows. Aplikace pracuje bez potřeby 

zásahu uživatele a stará se o veškerý provoz komunikace mezi klienty. 

 

Obrázek 12 - Server, ukázka serverové aplikace 

3.4.2. Desktopový klient  

Klient slouží primárně k pořádání online kurzu. Může, ale fungovat i jako běžný klient pro 

sledování online semináře. Nenabídne však tolik funkcí jako klient určený pro webové prohlížeče. 

3.4.2.1. Přihlášení 

Po spuštění se objeví hlavní okno aplikace a dialog k zadání přihlašovacích údajů. Uživatel se před 

prvním přihlášením musí nejdříve zaregistrovat. Registrovat se lze na webových stránkách. Bez 

řádného přihlášení není možné s aplikací pracovat. 

 

Obrázek 13 - Přihlašovací dialog v desktop aplikací 
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3.4.2.2. Rozvrţení aplikace  

 

Obrázek 14 - Rozvrţení jednotlivých prvků v Desktopové aplikaci 

1. Uţivatelské jméno – Uživatelské jméno přihlášeného klienta 

2. Kurz – Jméno kurzu, ve kterém je uživatel přihlášen 

3. Panel nástrojů 
a) Allow remote control – Pokud je volba zaškrtnuta, vzdálení uživatele mohou 

pomoci nástrojů manipulovat s prezentací nebo pc. 

b) None – Neposílají se žádné povely. 

c) Paint – Vzdáleným klientům je umožněno kreslit na plátno prezentace (v rámci 

funkce presentace) nebo kreslit na plochu monitoru (v rámci funkce sdílení 

obrazovky). 

d) Cursor – Pokud má vyučující spuštěnou funkci sdílení obrazovky, vzdálení klienti 

mohou manipulovat s jeho počítačem, tak jako by seděli přímo u něj. 

 

4. Prezentace – Samotná prezentace z kurzu. 

5. Web-kamera – Obraz z web-kamery vyučujícího kurzu.  

6. Chat – Okno s konverzací mezi klienty a vyučujícím. 

7. Online uţivatele – Uživatelé, kteří jsou přihlášení v aktuálně probíhajícím kurzu.   

8. Nástroje prezentace  
a) Zpět – Posune prezentaci o slajd zpět 

b) Další – Posune prezentaci o slajd vpřed 

c) Barva – Zobrazí dialog barev 

d) Tloušťka – Nastavuje tloušťku čáry pro kreslení 

 

9. Push to talk – Tlačítko stiskni a mluv. Po dobu stisknutí tohoto tlačítka může klient mluvit 

k ostatním účastníkům kurzu. 

10. FullScreen – Tlačítko maximalizuje prezentaci na celou obrazovku.  

11. Zpráva – Textový řádek a tlačítko pro odeslání textové zprávy. 
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3.4.2.3. Funkce a ovládání 

Funkce aplikace se liší v závislosti na nainstalovaných pluginech. Základní verze aplikace nabízí 

funkce sdílení obrazovky, sdílení okna aplikace, prezentace a vzdálená plocha. 

3.4.2.3.1. Sdílení obrazovky 

 

Obrázek 15 - Spuštění funkce sdílení obrazovky 

Funkce dovoluje klientům nacházejícím se v kurzu vidět přesně to, co má vyučující na své 

obrazovce. Snadno tak lze vysvětlit práci v nějaké aplikaci. Kurz může být například zaměřen na 

program Adobe Photoshop a na nové funkce k retušování fotografií nebo může jít o kurz v 

programování a vyučující může v některém vývojovém prostředí vysvětlovat implementaci 

algoritmu. Možnosti využití jsou obrovské. Vyučující navíc může studentům umožnit kreslit 

pomoci štětce přímo na obrazovku svého monitoru a studenti tak můžou snadno označit místo na 

obrazovce, ke kterému chtějí znát podrobnější informace. V případě potřeby může vyučující 

dokonce studentům svůj počítač povolit ovládat na dálku. 

3.4.2.3.2. Sdílení okna aplikace 

 

Obrázek 16 - Spuštění funkce sdílení okna aplikace 

Jedna se o velmi podobnou funkci jako je sdílení obrazovky, jenom s tím rozdílem, že není sdílená 

celá plocha obrazovky ale jenom okno konkrétní aplikace. Ostatní klienti tak nevidí další spuštěné 

aplikace. V operačních systém Windows Vista a novějších navíc může být plocha snímané aplikace 

překryta i jiným oknem aplikace a klienti uvidí stále jenom plochu té aplikace, která je sídlena.  
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3.4.2.3.3. Prezentace 

 

Obrázek 17 - Spuštění funkce prezentace 

Pomoci téhle funkce je možné sdílet jednotlivé snímky z prezentace vytvořené pomoci Microsoft 

PowerPoint. Vyučující si tak k přednášce může připravit nějaké podklady, které mu lépe pomohou, 

vysvětli problematiku dané látky. Dále může studentům povolit kreslit přímo na plátno prezentace 

pomoci vestavěných nástrojů. Studenti tak jsou schopni vyučujícímu označit to místo v prezentaci, 

které úplně nepochopili a vyučující tak může daleko lépe zacílit výuku. Pokud mají studenti 

oprávnění, tak můžou v prezentaci i listovat v jednotlivých slajdech. 

3.4.2.3.4. Vzdálená plocha 

 

Obrázek 18 - Spuštění funkce vzdálená plocha 

Funkce nabízí uživateli spustit na vzdáleném počítači sdílení obrazovky. Pokud vzdálený počítač 

disponuje web-kamerou, tak uživateli nabídne seznam dostupných web-kamer. Ve chvíli navázaní 

spojení, může uživatel vzdálený počítač plně ovládat pomoci myši a klávesnice. 
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3.4.2.3.5. Zakládání nových kurzů 

 

Obrázek 19 - Otevření dialogu pro zaloţení nového kurzu 

K zakládání nových kurzů slouží primárně webové rozhraní. Tato funkce však byla 

implementována i do tohoto klienta s omezenými možnostmi. Klient zde nemůže zakládat nové 

seriály a nemůže provádět administraci nad přihlášenými klienty. 

 

Obrázek 20 - Dialog slouţící k zaloţení nového kruzu 

Po vyplnění všech povinných údajů (označených hvězdičkou) a kliknutí na tlačítko „Create and 

sign in to course“ budou informace o novém kurzu uloženy do databáze a klient bude do tohoto 

kurzu přihlášen. Ostatní uživatelé ihned uvidí nový kurz na webových stránkách i v dialogu pro 

přihlášení do aktuálně probíhajících kurzu přímo z aplikace. 

3.4.2.3.6. Přihlášení do probíhajícího kurzu 

 

Obrázek 21 - Otevření dialogu pro připojení do probíhajícího kurzu 



33 

 

Klient má možnost přihlásit se do některého z aktuálně probíhajících kurzu, aniž by se musel do 

daného kurzu předem registrovat. Podmínkou ovšem je, že daný kurz nesmí být zpoplatněný. 

 

Obrázek 22 - Dialog zobrazující aktuálně probíhající kurzy 

3.4.2.4. Nastavení 

3.4.2.4.1. Výběr webové kamery 

Pokud uživatel vlastní více webových kamer, může si vybrat pomocí, které bude chtít odesílat 

obraz ke klientům. Toto řešení je vhodné například, pokud klient vlastní webovou kameru 

integrovanou v notebooku, ale obraz z přednášky je snímán pomocí externí kamery s vyšší 

kvalitou. 

 

Obrázek 23 - Výběr vhodné webové kamery 

3.4.2.4.2. Nastavení přenášených dat 

 

Obrázek 24 - Otevření dialogu nastavení 

Uživatel má možnost do určité míry nastavit množství přenášených dat po sítí. Slouží k tomu 

čtvercová komprese obrázků a také možnost nastavit kvalitu zvuku.  
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Video 

 

Obrázek 25 - dialog zobrazující nastavení videa 

 Show presentation – Tato volba umožňuje zobrazovat obraz z prezentace i u klienta, který 

danou prezentaci vysílá. Volbu je vhodné odškrtnou, pokud uživatel používá funkci sdílení 

obrazovky nebo sdílení okna aplikace. V tomto případě by se zobrazoval obraz v obraze. 

 View changes – Pokud má uživatel povolenou tuto volbu, budou se mu v jednotlivých 

snímcích zobrazovat červené tečky v místech, kde došlo oproti předešlému snímku ke 

změně. Toto nastavení slouží především k optimálnímu nastavení čtvercové komprese dat. 

 Send full size – Po zaškrtnutí této volby se vypne komprese pomoci bitmapových map. 

Tato varianta však není doporučena. Obrovským způsobem naroste množství přenášených 

dat po síti. Výběr tohoto nastavení je vhodný především v případech, kdy se prakticky 

neustále mění celá plocha snímané obrazovky nebo prezentace.  

 FPS presentation – Uživatel má možnost nastavit interval snímání obrazovky. Množství 

snímku je vhodné snížit v případě, že dochází k vysokému vytěžování procesoru a brzdí 

samotnou prezentaci vyučujícího. K tomu může docházet v případě, že má uživatel velmi 

slabý výkon počítače. A to hluboko pod hranicí doporučené hardwarové konfigurace. 

 Send full size every x frames – V případě používání bitmapové komprese dat, nastavuje 

interval, v jakém se zasílá plná velikost snímků. Toho se využívá z důvodů nedokonalosti 

algoritmu vyhledávání změn ve snímku. V některých případech může docházet 

k nenalezení změny v bitmapovém výřezu snímku a k jeho nezaslání ostatním klientům. To 

způsobuje artefakty v obraze. Proto se tyto chyby kompenzují zasíláním celého snímku po 

určitém intervalu.  

 Size of bitmap maps – Pomocí této volby se nastavuje velikost bitmap v poměru 

k velikosti snímané plochy. Uživatel tak snadno může nastavit velikost posílaného výřezu. 

Čím je hodnota nižší, tím bude velikost posílaných bitmap větší a naopak, čím bude vyšší, 

tím budou bitmapy menší. S tím, ale roste i režie, která je nutná k zpracování takového 

snímku. 

 Check every x pixel – Nastavuje velikost rozteče v pixelech, po kterých se hledá změna ve 

snímku. Kontrolovat každý pixel snímku by bylo velmi náročné na procesorový výkon 

počítače. 
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Audio 

 

Obrázek 26 - dialog zobrazující nastavení audia 

 Buffer size x kB – Nastavuje velikost vyrovnávací paměti u zvuku.  

 Sound codec – Pomocí této volby lze nastavit kodek pomocí kterého bude komprimován 

zvuk. 

 Default Input format – Tato volba nastavuje kvalitu vstupu z mikrofonu. Lze nastavit 

btitovou hloubku, frekvenci a počet kanálů. 

 Select Input Device – Tato volba nastavuje vstupní zařízení. 

 Select Output Device – Tato volba nastavuje výstupní zařízení. 

3.4.2.5. Systémové a hardwarové poţadavky 

3.4.2.5.1. HW vybavení 

 Procesor: Intel Dual core procesor (případně alternativní AMD) 

 Operační paměť: 1 GB RAM 

 Disk: 100 MB 

 Rozlišení obrazovky: minimálně 1024x768 bodů (nouzově lze i 800x600 bodů) 

 Mikrofon 

 Webkamera - nepovinné 

3.4.2.5.2.  SW vybavení 

 Operační systém: MS Windows Vista, Windows 7  

 Microsoft .NET Framework 3.5 

 Doporučen Microsoft Office 2003/2007 

3.4.2.5.3. Internetová konektivita 

 Download: 500-600kB/s 

 Upload: 500-600kB/s (v případě pořádaní kurzu) 

  30kB/s (v případě sledování kurzu) 
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3.4.3. Silverlight klient 

Jde o webového klienta, který je určený ke sledování kurzu a seminářů. Pokud se chce uživatel 

účastnit kurzu, nemusí nic stahovat ani instalovat. Stačí mu pouze přejít na webovou stránku 

webového klienta a přihlásit se. 

3.4.3.1. Přihlášení 

Přihlásit se lze vyplněním jednoduchého formuláře. Ten obsahuje uživatelské jméno a heslo 

klienta. 

 

Obrázek 27 - Přihlašovací dialog v Silverlight aplikaci 

3.4.3.2. Rozvrţení aplikace 

 

Obrázek 28 - Rozvrţení jednotlivých prvků v Silverlight aplikaci 
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1. Web-kamera – Obraz z web-kamery vyučujícího kurzu. 

2. Online uţivatele – Uživatelé, kteří jsou přihlášení v aktuálně probíhajícím kurzu   

3. Chat – Okno s konverzací mezi klienty a vyučujícím. 

4. Prezentace – Samotná prezentace z kurzu. 

5. Práce s kurzem – Čtyři tlačítka určené pro práci s kurzem a prezentací.  

 Sign out - Slouží k odhlášení z kurzu. 

 Current courses - Zobrazí dialog se seznamem aktuálně probíhajících kurzu. Po 

vybrání a potvrzení kurzu se uživatel do daného kurzu přihlásí. 

 Course info – Zobrazí informace o aktuálním kurzu. 

 FullScreen – Maximalizuje okno prezentace. 

 

6. Nástroje – Tyto čtyři tlačítka umožňují: 

 Take – Pořízení snímku. 

 Save – Uložení vybraného snímku do počítače. 

 Show – Zobrazení snímku místo prezentace. 

 Delete – Smazání snímku ze seznamu miniatur. 

 

7. Panel s miniaturami snímku – Pokud uživatel pořídí snímek, uloží se do tohoto panelu, 

ze kterého ho může dvojklikem snadno zobrazit místo prezentace. Aktuálně probíhající 

prezentace se v tom případě přesune na první místo v tomto seznamu.  

8. Zpráva – Textový řádek a tlačítko pro odeslání textové zprávy. 

3.4.3.3. Systémové a hardwarové poţadavky 

3.4.3.3.1. HW vybavení 

 Procesor: Intel Dual core procesor (případně alternativní AMD) 

 Operační paměť: 512 MB RAM 

 Rozlišení obrazovky: minimálně 1024x768 bodů (nouzově lze i 800x600 bodů) 

3.4.3.3.2.  SW vybavení 

 Operační systém: MS Windows XP, Vista, Windows 7  

 Microsoft Silverlight 

3.4.3.3.3. Internetová konektivita 

 Download: 500-600kB/s 

 Upload 30kB/s 

3.4.4. Mobilní klient 

Uživatele, kteří nemají přístup k počítači, mohou kurz sledovat pomoci mobilního telefonu 

s podporovaným operačním systémem. Toto řešení mohou využít uživatelé, kteří se v době 

přednášky nebo kurzu nacházejí ve vlaku nebo na jiném místě s dostatečně rychlým připojením 

k internetu.  
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3.4.4.1. Rozvrţení a ovládání aplikace 

Aplikace je navrhnuta pro co nejjednodušší způsob používání. Po vyplnění přihlašovacích údajů je 

klient připojen přímo do probíhajícího kurzu, ve kterém se předem zaregistroval. Klient se také 

může přihlásit do jiného aktuálně probíhajícího kurzu.  

 

Obrázek 29 - Rozvrţení jednotlivých prvků v mobilní aplikaci 

3.4.4.2. Systémové a hardwarové poţadavky 

 Operační systém: Microsoft Windows Mobile 6 nebo novější 

 Procesor: Qualcomm 1GHz nebo alternativní 

 Operační paměť: 512 MB RAM 

 Rozlišení obrazovky: minimálně 480 × 800 

 Konektivita k internetu: Download 100-200kB/s, Upload 20kB/s 
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3.4.5. Webové rozhraní 

Pomoci webového rozhraní je možné zjistit, které kurzy právě probíhají a které budou probíhat 

v nejbližších dnech. Kurzy je možné procházet v kategoriích. Dále se zde studenti mohou přihlásit 

do kurzu, stáhnout doprovodné dokumenty nebo shlédnout přiložený multimediální záznam. 

Vyučující zde mohou registrovat nové kurzy, seriály a provádět nad nimi administraci. 

3.4.5.1. Ukázka webového rozhraní 

3.4.5.1.1. Úvodní stránka 

 

Obrázek 30 - Ukázka úvodní stránky webového rozhraní 
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3.4.5.1.2. Profil uţivatele 

 

Obrázek 31 - Ukázka profilu uţivatele ve webovém rozhraní 
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4. ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce jsem se zabýval vývojem systému pro pořádání webinářů a různých 

školících akcí. Výsledkem mé práce je několik spustitelných programů.  

Pro vytvoření této práce byly použity technologie zajišťující komunikaci mezi různými 

platformami. To umožnilo sledovat kurzy z různých operačních systémů pomoci webového 

prohlížeče nebo mobilního telefonu. Podporované platformy je možné dále rozšiřovat a dostat tak 

online kurzy ještě k širšímu publiku.  

Při vytváření této práce jsem si vyzkoušel psaní knihoven v různých programovacích jazycích a 

jejich následnou komunikaci přes socket. Tato zkušenost mi velmi rozšířila znalosti v oblasti 

vývoje softwaru, databází a webových aplikací.  

V první části dokumentu jsem představil již existující řešení na trhu s webináři a podrobně 

zhodnotil jejich možnosti.  

Druhá část se zabývá implementaci systému pro webináře. Byla zde vytvořena analýza požadavků, 

návrh řešení a samotná implementace několika aplikací. Ty zajišťují přenos zvuku, obrazu 

z webkamery, prezentace a textových zpráv mezi klienty. Je zde také popsána struktura aplikace a 

jednotlivé funkce. 

Další vývoj projektů bude směřovat k vytváření nových funkcí pro webináře a optimalizaci 

přenášených dat. 
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