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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi streamování, uložení a opětovného přehrávání videa 

pomocí ústředny Asterisk PBX a jeho následném použití v praxi. Jsou zde popsány způsoby 

konfigurace softwarové telefonní ústředny a nástroje, které nabízí. Zvláštní pozornost je věnována 

možnosti tvorby IVVR menu, tomuto tématu je věnována jedna kapitola. V rámci této bakalářské 

práce byla vytvořena demonstrativní PBX ústředna Asterisk běžící na platformě OS Linux Ubuntu.  

V testovacím prostředí je ověřena funkčnost zvolených nastavení Asterisku dle zadání a 

vytvořeného IVVR menu pro video hovory. Závěr práce se věnuje možnostem nastavení ústředny 

Asterisk a tvorbě IVVR menu. 
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Abstract 

Bachelor thesis deals with possibilities of streaming, saving and re-playing of video using Asterisk 

PBX and its using in practice. Ways of configuration of software telephone exchange and tools that 

it offer is described here. Special attention is to option of creating Interactive Voice & Video 

Response (IVVR) menu. One chapter deals with this. Demonstrative PBX exchange Asterisk 

running on OS Linux Ubuntu platform was part of this thesis. In testing enviroment is verified of 

chosen configuration of Asterisk as mentioned in thesis specification and created IVVR menu for 

video calls. End of thesis deals with possibilities of configuring Asterisk and creation of IVVR 

menu. 
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1. Úvod 

Asterisk je oficiálně open source hybrid TDM (Time-division multiplexing) a packet voice PBX. 

Zahrnuje všechny kompoziční bloky pro vytvoření IVR (Interactive Voice Response) systémů a 

ACD (Automatic Call Distribution). Neoficiálně se jedná o jedno z nejrozšířenějších a flexibilních 

řešení v oblasti telekomunikačního softwaru. Systém je navrhnutý tak, aby vytvořil rozhraní 

telefonnímu hardwaru, softwaru nebo telefonní aplikaci. Tato práce se zabývá využitím a 

nastavením SW PBX (Private Branch Exchange) Asterisk jakožto multimediálního serveru 

umožňující uživateli uložit video, přehrát uložené video a streamovat video. Dále tato práce 

popisuje podporu SW Asterisk co se týče videa, zvuku, VoIP protokolů a využití IP klientů 

k vytvoření SIP hovorů. V rámci této práce je vytvořena kapitola věnující se tvorbě IVVR 

(Interactive Voice & Video Response) menu pro video hovory skrze titulky v obraze. K tomuto 

záměru byl vytvořen skript v jazyce bash pro konverzi videa, zvuku a titulků skrze kodek H. 263 

do požadovaného formátu. IVVR technologie umožňuje volajícímu zobrazit nabídku volby nebo 

přijímat video prezentaci při čekání na operátora.  Závěr práce je věnován možnostem nastavení a 

využití ústředny Asterisk dle zadání, tvorbě IVVR menu a jeho možném využití v praxi pro 

konkrétní uživatele jako například Informační video na vyžádání (zprávy, počasí, atd.) či 

zákaznické centrum pro firmy. 
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2. Úvod do Asterisku 
Asterisk je kompletní software ústředna, která se ve vývoji nachází již od roku 1999. Tento 

program dokáže změnit normální počítač na kompletně vybavený hlasově komunikační server - 

pobočkovou telefonní ústřednu tvz. PBX. Asterisk je open-source telefonní platforma, jejichž 

primární využití bylo zaměřeno na systém Nemstavi. Tvoří úzkou sadu propojených 

telekomunikačních aplikací. Jeho hlavní předností je jeho přizpůsobitelnost spojená s 

kompatibilitou širokého počtu standardů. Díky svojí komplexnosti nabízí široký rozsah 

využitelnosti. Asterisk podporuje velmi širokou škálu telefonních protokolů. Jeho součástí je 

bohatá podpora pro přenos a zpracování hlasu přes klasické telefonní rozhraní nebo analogové 

linky. Dále poskytuje služby typu hlasové pošty (Voicemail) s adresářem, IVR, konferenční 

hovory (Call Conferencing), řazení hovorů (Call Queuning). Podporuje také troj-účastnické hovory 

(three-way calling), identifikaci volajícího, protokoly SIP (Session Initiation Protocol) a H. 323, 

ADSI (Active Directory Service Interfaces) nebo IAX2 (Inter Asterisk eXchange Protocol). [1] 

 

  Obrázek č. 1: Ústředna Asterisk 

Software Asterisk nabízí podporu pro širokou škálu hardware rozhraní pro připojení s 

digitálními nebo analogovými zařízeními. K využití jsou jedno-portové až čtyř-portové digitální 

rozhraní E1 nebo BRI (Basic Rate Interface), stejně tak analogové porty s rozhraním FXS 

(Foreign Exchange Station) nebo FXO (Foreign Exchange Office). Asterisk můžeme integrovat s 

dalšími zavedenými technologiemi. Co se týče funkce VoIP (Voice or Internet Protocol) Asterisk 

postačuje hardware umožňující připojení do sítě internet (síťová karta). [1] 

Na trh je uvolněn jako open-source platforma pod licencí GNU (General Public License), a 

tedy je volně stáhnutelný a šiřitelný. 

Asterisk zahrnuje všechny kompoziční bloky pro vytvoření IVR (Interactive Voice Response) 

systémů a ACD (Automatic Call Distribution). IVR je zkratka pro automatický (interaktivní 

hlasový odpovídač, který je ovládán převážně tónovou volbou DTMF (Dual-tone Multi 

Frequency) nebo hlasem. 

Systém Asterisk je navržen tak, aby umožňoval použití nových rozhraní popřípadě nových 

technologií a v globálním hledisku aby podporoval všechny typy dnešních i budoucích telefonních 

technologií.  
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Obecně se rozhraní dělí do 3 základních skupin: 

 Zaptel hardware 

 Non-Zaptel hadware 

 Packet voice 

 

Asterisk funkční bloky: [2] 

 VOIP Gateway (SIP, MGCP, H. 323) 

 Ovladače PSTN karet a zařízení (standardní telefonní síť, kterou veřejnost používá k 

realizaci místních, meziměstských i mezinárodních telefonních hovorů) – rozhraní karet a 

zařízení 

 Směrování a správa přicházejících hovorů  

 Odchozí hovory a jejich směrování 

 Správa multimediálních funkcí (záznam, přehrávání, generování tónu atd.)  

 Tvorba statistiky hovorů  

 Konverze mezi použitými přenosovými médii (převod z jednoho formátu do jiného 

formátu) 

 Konverze mezi protokoly (převod z jednoho protokolu do druhého)  

 Integrace databáze pro přístup k informacím 

 Správa webových služeb pro přístup k datům pomocí standardních internetových 

protokolů 

 Integrace LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

 Správa konferenčních hovorů  

 Funkce nahrávání hovorů a jejich sledování 

 Integrovaný "dialplan" - skriptovací jazyk pro zpracování hovorů 

 Integrace externího řízení programovacími jazyky třetích stran přes AGI (Asterisk 

Gateway Interface) rozhraní  

 Notifikace událostí pomocí AMI (Asterisk Management Interface) rozhraní 

 Čtení textu („text-to-speech“) v různých jazycích a dialektech pomocí přídavných modulů  

 Rozpoznávání řeči v rozdílných jazykových mutacích prostřednictvím SW třetí strany 

 

2.1 Audio Kodeky 

Asterisk se vyznačuje podporou následujících audio kodeků: 

 G. 711 u-law  

 G. 711 a-law  

 G. 723.1 

 G. 726 

 G. 729 

 GSM (Global Systém for Mobile Communications) 

 iLBC (Internet Low Bitrate Codec) 
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 LPC10 (Linear Predictive Coding) 

 Speex 

 

2.2 Video Kodeky 

Asterisk se vyznačuje podporou následujících video kodeků: 

 H. 261 

 H. 263 

 H. 263p (používáno od verze Asterisku 1.4) 

 H. 264 (používáno od verze Asterisku 1.4) 

 

2.2.1 H. 261 

Tento kodek byl v praxi brán jako první standardně používaný digitální video kodek. Patří do 

skupin ITU standart kodek. Používá se od roku 1990, jeho původní funkcí bylo užití pro přenos 

přes ISDN (Integrated Services Digital Network) linky. Dnes je jeho standardní využití ke 

kódování a dekódování videa. Video může dosahovat datového toku mezi 40kbit/s – 2Mbit/s. 

Zahrnuje standardní podporu video formátu CIF (Common Intermediate Format) a QCIF (Quarter 

Common Intermediate Format) s rozlišením snímků 352x288 nebo 176x144. 

 

2.2.2 H. 263 

Tento kodek se používá od roku 1995 a byl vyvinut jako náhrada za zastaralejší kodek H. 261, 

který velmi dobře nahradil ve všech přenosových rychlostech. Patří do skupiny ITU-T. Podporuje 

kompresi videa (kódování) pro video konference a video-telefonii. Uplatnění našel i v systémech 

H. 323 (RTP/IP videokonference) nebo H. 320 (ISDN videokonference), SIP (Internetové 

konference) a RTSP (Real-Time Streaming Protocol). Kodek H. 263 byl vyvinut pro streamování 

videa na šířce pásma 20kbit/s – 24kbit/s. Tento kodek vyžaduje poloviční šířku pásma pro 

dosažení stejné kvality obrazu jako v H. 261. Kódovací algoritmus H. 263 je podobný jako v H. 

261, ale využívá některá vylepšení s cílem zlepšit výkon a zotavení po chybě. [4] 

Kromě rozlišení QCIF a CIF, jež jsou podporovány kodekem H. 261 kodek H. 263 podporuje 

režim SQCIF, 4CIF, 16CIF. Technologie SQCIF umožňuje přibližně poloviční rozlišení 

v porovnání s QCIF. Jako přenosový protokol pro H. 263 video streamy se využívá protokol RTP 

(Real-Time Protocol).  
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  Tabulka č. 1: Rozdíl kódování algoritmů H. 261 a H. 263 

Formát 

obrázku 
Jas pixelů Jas řádků 

H. 261 

podpora 

H. 263 

podpora 

Nekomprimovaná Přenosová 

rychlost (Mbit/s) 

  

10 snímků/s 30 snímků/s 

šedá / barevná šedá / barevná 

SQCIF 128 96   ano 1.0 / 1.5 3.0 / 4.4 

QCIF 176 144 ano ano 2.0 / 3.0 6.1 / 9.1 

CIF 352 288 volitelné volitelné 8.1 / 12.2 24.3 / 36.5 

4CIF 704 576   volitelné 32.4 / 48.7  97.3 / 146.0 

16CIF 1408 1152   volitelné 129.8 / 194.6  389.3 / 583.9 

 

2.2.3 H. 263p (používáno od verze Asterisku 1.4) 

Tento kodek je ve své podstatě vylepšená verze kodeku H. 263. Zahrnuje podporu Eyebeam 

Xten s lepší kvalitou videa. 

 

2.2.4 H. 264 (používáno od verze Asterisku 1.4) 

Kodek H.264/AVC (Advance Video Coding) tvoří ITU-T standart a dnes je průmyslovým 

základem pro kompresi videa. H.264/AVC kodek tvoří nástupce zastaralejších kodeků jako 

MPEG-2, MPEG-4. ITU-T H. 264 standart a ISO/IEC MPEG-4 AVC standart také známý jako 

MPEG-4 Part jsou společně udržovány tak, že mají stejný obsah po technické stránce. H. 264 

/AVC kodek je schopen poskytovat dobou video kvalitu při značně nižších přenosových 

rychlostech než jeho předchozí standardy. Tento kodek obsahuje všechny formy digitálního 

komprimovaného videa od nízkých bitových rychlostí až po streaming aplikace v HDTV kvalitě. 

U satelitní digitální kvality jsou dosahovány rychlosti maximálně 1,5 Mbit/s. U kodeku MPEG 2 

jsou dosahovány rychlosti okolo 3 až 4 Mbit/s. H. 264 je populární pro jeho použití v technologiích 

HD DVD, Blue-Ray, atd.  

Lze použít hardware enkodér ASIC (Application-specific integrated circuit) a FPGA (Field 

Programmable gate array). Při použití FPGA jako hardware kodér, je nutno použít IP enkodér 

kodeku H. 264. [5] 

 

2.3 Protokoly pro funkci VoIP  

 Voice over Internet Protocol (VoIP) zahrnuje komunikační protokoly, technologie a techniky 

používané pro přenos hlasové komunikace a multimediálních relací prostřednictvím IP (Internet 

Protocol) sítí. Využívá se v oblasti telefonie přes Internet, intranet nebo jiného datového spojení. 

Asterisk podporuje následující protokoly:  

 IAX nebo IAX2 

 H. 323 

 SIP 
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 MGCP 

 UNISTIM 

 Skinny/SCCP 

 VOFR 

 VPB 

 Phone 

 Local 

 Zap 

 Console  

 CAPI 

 mISDN 

 Bluetooth 

                       Tabulka č. 2: Přehled kodeků využívaných ve VoIP 

Kodek Přenosová rychlost dat Kodek vyžadující licenci 

G. 711 64 kb/s Ne 

G. 726 16,24,32 nebo 40kb/s Ne 

G. 729 8 kb/s Ano 

G. 723.1 5,3 nebo 6,3 kb/s Ano 

GSM 13 kb/s Ne 

iLBC 13,3 nebo 15,2 kb/s Ne 

Speex 2,5 až 22,4 kb/s Ne 

 

IAX 2 

(Inter Asterisk eXchange protocol) IAX je otevřený protokol tedy může jej kdokoliv stáhnout a 

využít pro svoji aplikaci.  

Cílem tohoto protokolu bylo minimalizovat potřebnou šířku pásma pro signalizaci, média a zajistit 

vnitřní podporu pro překlad síťových adres NAT ( Network Access Translation). Vyznačuje se 

schopností seskupit několik relací do jednoho datového proudu z čehož plyne velká výhoda ve 

využití šířky pásma,  jestli-že zasíláme více simultánních kanálů. Tato vlastnost (trunking) 

umožňuje, že více různých streamů může být reprezentováno pod jedinou datagramovou 

hlavičkou. Díky tomuto se sníží náklady vynaložené na jednotlivé kanály. Vhodné je to tedy pro 

uživatele, jež mají velký počet IP volání mezi dvěma koncovými body. 

Základním přístupem k návrhu IAX je multiplexace signalizace a vícenásobných média toků do 

jediného UDP (User Datagam Protocol) spojení mezi dvěma hostiteli. V praxi tohoto docílíme 

použitím stejného UDP portu (4569) a to pro všechny typy IAX provozů. Sjednocením 

signalizační cesty a cesty přenosu média se vytvoří NAT transparentnost, jež je pro nás jednou z 

hlavních výhod IAX protokolu oproti jiným transportním protokolům. 

V Asterisku protokol IAX 2 podporuje modul chan_IAX2.so. [9] 
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H. 323 

Je standardní (ITU) protokol pro multimediální komunikaci. H. 323 byl navržen pro podporu 

real-time přenosu video a audio dat přes paketové sítě. Většina VoIP aplikací využívá H. 323 

protokol. H. 323 je po architektonické stránce rozdělen do několika zón. Zónu můžeme vnímat 

jako množinu zařízení řízených jedním GK (GateKeeper). Všechny H. 323 terminály musí 

podporovat audio, podpora pro video a data je volitelná. [10] 

V protokolu H. 323 rozeznáváme tyto komponenty:  

 Endpoint (koncový bod, zařízení) 

o brána GW (Gateway) 

o MCU (Multipoint Control Unit) 

o terminál TE (Terminal) 

 GateKeeper (řídící prvek dané sítě)      

SIP    

SIP (Session Initiation Protocol) slouží pro navazování interaktivních komunikačních relací 

mezi dvěma či více koncovými zařízeními v internetu. SIP se také používá nejen pro inicializaci, 

ale i modifikaci a ukončování interaktivních relací (komunikací v reálném čase). Jedná se o relační 

protokol, ale jelikož TCP/IP (Transmission Control Protocol) nerozeznává relační vrstvu tak 

protokol SIP patří do vrstvy aplikační a pracuje nad transportními protokoly UDP/TCP. Svou 

jednoduchostí syntaxe připomíná protokoly HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) a SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol). Právě díky své jednoduchosti tento protokol převzal dominanci 

na trhu před protokolem H. 323. RFC standart 2543 byt vytvořen v roce 1999 a popisu protokol 

SIP. 

SIP poskytuje tyto služby: 

 Lokalizace uživatele - určení koncového systému pro danou komunikaci 

 Navázání spojení - stanovení parametrů pro volající i volanou stranu 

 Dostupnost uživatele - zjištění dostupnosti volané strany a sledování její přítomnosti 

 Uživatelské možnosti - volba média a jeho parametrů 

Protokol SIP je spíše součást, která může být použita s jinými protokoly IETF (The Internet 

Engineering Task Force) k vytvoření kompletní multimediální architektuře. SIP totiž neumí zajistit 

požadovanou kvalitu služby QoS (Quality of Service) a to z důvodu, že neumí upřednostňovat 

jakýkoliv provoz ani rezervovat potřebné síťové prostředky. Je ovšem schopen spolupracovat s 

protokoly typu RSVP (Resource Reservation Protocol), které se mohou o zajištění QoS postarat. 

Díky charakteru nabízených služeb je bezpečnost velmi důležitá. Za tímto účelem SIP poskytuje 

řadu bezpečnostních služeb. K autentizaci SIP používá systém výzva/odpověď. Je vyslán 

inicializační INVITE od proxy, se kterou chce koncové zařízení komunikovat. Poté se vyšle zpět 

Authorization Request zpráva s náhodným počtem znaků z kterého je i s heslem vytvořená      

MD5hash, která je v INVITU poslána. Přijetím této MD5hash je klient ověřen. 

SIP také zahrnuje celou řadu metod jak se bránit proti DoS (Denial of Service) útokům, ale 

reálně zatím není možnost se proti těmto útokům dokonale ubránit. Mezi jeho další služby patří 

ochrana integrity a šifrování ochrany osobních údajů služby. Umí také spolupracovat s 

bezpečnostními prvky na internetu jako je Firewall nebo NAT. Pracuje s Ipv4 a Ipv6. [11] 
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                                               Obrázek č. 2: Protokolový model SIP 

 

2.4 IP klienti podporující video hovory 

 Existuje velké množství programů, umožňující využití technologie VoIP - například: 

 IPphone 

 X-Lite 

 Ekiga 

 Empathy 

 Linphone 

 Sjphone 

 Linphone 

 Aupix 

 MyPhone 

 Messenger 

 Jitsi 

 Blink 

 PhoneGaim 
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Pro testování jsem si vybral tři nejznámější IP klienty podporující videohovory: 

Linphone (verze 3.5.2) 

Linphone je multimediální SIP klient běžící na platformách Windows, Linux, MacOSX a 

mobilních telefonech s OS Apple iOS, Android a Blackberry. 

Základní vlastnosti:  

 SIP User Agent kompatibilní s RFC3261 

 SIP / UDP, SIP / TCP, SIP / TLS (Transport Layer Security) 

 Podpora Ipv6 

 Podpora více hovorů současně s funkcí Správa hovorů 

 Multiple SIP proxy podpora 

 DTMF (Dual-Tone multi Frequency) podpora pomocí SIP INFO 

 Podpora SRTP (Secure Real-Time Transport Prorocol)a zRTP (šifrování hlasu a videa) 

 Podpora audio kodeky Speex, G711, GSM, G722, AMR-NB (Adaptive Multi-Rate 

NarrowBand),  G729 a iLBC 

 Podpora video kodeky VP8, H263-1998, MPEG4 a H264, Theora s rozlišením QCIF 

(176x144) po SVGA (800x600)  

 Web kamery s V4L a V4L2 ovladači pod Linux 

 

 
              Obrázek č. 3: Aplikace Linphone 

Ekiga (verze 3.2.7) 

Ekiga je software telefon a videokonferenční open-source aplikace GNOME. Pracuje na 

platformě GNU Linux / Windows a používá SIP i H. 323 protokol.  

Základní vlastnosti:  

 Instant Messaging 

 Audio (a video) volání na pevné linky a mobilní telefony 
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 High Definition Sound 

 Dialpad 

 GNOME kompatibilita 

 Autodetekce zařízení 

 Více-jazyková podpora 

 Široká inter-operabilita (SIP, H. 323) 

 Podpora Video4Linux, Video4Linux 2 

 Kompatibilní podpora zvukových karet ALSA a OSS 

 Možnost užití na více platformách (Windows a GNU/Linux) 

 

 

            Obrázek č. 4: Aplikace Ekiga 

CountherPath X-Lite (verze 4.0) 

IP klient postavený na architektuře eyeBeam, který nabízí dobré vlastnosti v oblasti video 

hovorů. 

Základní vlastnosti:  

 IM a užití SIMPLE protocol 

 Osobní adresář plus výpis hovorů a historie 

 Automatická detekce video a audio zařízení 

 Audio a video nahrávání hovorů 
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 Podpora audio kodeky Broadvoice-32, Broadvoice-32 FEC, DVI4, DVI4 Wideband, G. 

711 (a-Law i u-Law), GSM, iLBC, L16, širokopásmový PCM, Speex, Speex FEC, Speex 

Wideband, Speex Wideband FEC 

 Automatický výběr nejlepšího kodeku 

 STUN a ICE NAT 

 podpora DTMF (RFC2833), inband DTMF, SIP INFO zprávy 

 

 

               Obrázek č. 5: Aplikace CountherPath X-Lite  
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3. Software PBX ústředny Asterisk 

V této kapitole se věnuji konfiguračnímu souboru Dialplan (číslovacímu plánu), popisu a 

možnostem nastaveni SW Asterisk PBX dle zadání.  

 

3.1 Dialplan (číslovací plán) 

Dialplan se konfiguruje v souboru extension.conf. Tento konfigurační soubor tvoří 

důležitý soubor systému. Zde se řídí všechny spojení odchozích a příchozích hovorů provedených 

prostřednictvím SW Asterisk PBX. Na začátku konfiguračního souboru by se měla nacházet sekce 

[general] nastavení, zde dochází k definování několika hlavních voleb týkajících se číslovacího 

plánu. 

 Static – tato volba ovlivňuje operace příkazů save dialplan, defaultní hodnota je no 

 Writeprotect – pokud je povolena, lze ukládat aktuální dialplan pomocí CLI (Command 

Line Interface) 

Dále dochází k definici globálních proměnných. Sekce globálních proměnných začíná hlavičkou 

[globals]. Asterisk rozlišuje 3 typy proměnných: 

 Kanálové proměnné  

 Globální proměnné 

 Proměnné prostředí 

Číslovací plán se skládá ze souboru několika context. Tyto definované context tvoří důležitou 

částí konfiguračního souboru extension.conf. 

Příklad použití:  Context „menu“: 

 

                Tabulka č. 3: příklad použití Context „menu“ 

 

 

 

 

 

V našem příkladu použití má context pod názvem „menu“ jednu číselnou volbu, bod „s“ značí 

prvotní extension pro volající. Tento extension dle našeho příkladu umožňuje uživateli například 

přehrát uvítací zprávu nebo nabídnout možnost další navigace menu. Volba 1 až 9 slouží jako 

možnosti menu, každá z těchto voleb může směrovat jiné existující extension nebo slouží 

k směrování volajícího do dalšího submenu. 

Pokud tedy Asterisk získá na kanále spojení od volajícího, projde context pro konkrétní kanál a 

zvolí, jaký příkaz má systém provést. Pokud konfigurujeme kanály pomocí PBX Asterisk, je zde 

nutnost nadefinovat do kterého context záznamu bude volání od uživatele nasměrováno. K tomuto 

kroku se využívá příkaz context=incoming. 

Extensions Dialplan mohou tvořit číslice, například „123“ nebo alfanumerické znaky, například 

„george“. V Asterisku jsou extension definovány jako seznam příkazů určený k provedení. 

Vykonávání příkazů jde v řadě dle priorit svých tagů. Pokud je tedy vytočen extension, provede se 

Extension popis 

"s" uvítací zpráva a instrukce 

volba 1-9 Možnosti pod volbami 1 až 9 

# Zavěšení hovoru 
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příkaz s hodnotou priority 1, dále pak 2 atd. Syntaxe v souboru extension.conf má 

následující formát: [13] 

Exten => pattern,priority,command(parameters) 

 Extension - jméno extension, jméno je pokaždé přesně opakováno pro každý příkaz 

 Priority - číslo typu intenger, číslo příkazu příslušejícímu k extension 

 Command – jméno prováděného příkazu 

 Parameters – závisí na daném příkazu (existují i příkazy bez parametrů) 

Příklad užití: extension nazveme „456“ 

exten => 456,1,Answer() 

exten => 456,2,Playback(ahoj) 

exten => 456,3,Volba1 

exten => 456,4,Hangup 

Extension se tedy jmenuje „456“, pokud volající provede hovor na „456“, Asterisk sám přehraje 

zprávu „ahoj“. Dále je zde možnost provést volbu 1 a poté dojde k ukončení hovoru.  

 

3.2 Způsob ukládání videa 

K vytvoření záznamu lze použít jakýkoli počítač, telefon nebo jiný multimediální nástroj 

vybavený kamerou a nainstalovaným IP klientem. Na obrázku č. 6 je názorné schéma možného 

vytvoření video souboru za pomoci koncového zařízení - počítač s nainstalovaným IP klientem 

popřípadě telefon vybavený potřebným software. 

 

   Obrázek č. 6: Příklad schéma uložení videa do souboru 

V tomto kroku si ukážeme příklad úpravy číslovacího plánu tak, aby Asterisk umožňoval 

uložení videa: 

exten => 28,1,Answer() 

exten => 28,2,mp4save(/tmp/video.mp4) 

exten => 28,3,mp4save((/tmp/${CALLER(num)}${EPOCH},,D%d:M%m-

%H:%M: %S_%$}.mp4) 

exten => 28,n,Hangup() 

V praxi realizace probíhá tak, že při vytočení čísla „28“ uživatelem pomocí DTMF (Dual-tone 

Multi Frequency) volby dojde k vytvoření RTP spojení mezi zařízením uživatele a Asteriskem.  

Pokud uživatel zvolí volbu „2“ pomocí DTMF volby, video se uloží pod názvem video.mp4 v 

adresáři (/tmp/video.mp4). 
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 Pokud uživatel zvolí volbu „3“ dojde k automatickému ukládání všech videí s časem vzniku a 

ID volajícího. 

K odeslání se využije RTP (Real-time Transport protocol) protokol, který definuje standardní 

formát paketů pro přenos zvuku a videa po internetu.[12] 

 

3.3 Způsob přehrávání videa 

Software Asterisk umožňuje nejen video soubor uložit, ale i opětovně přehrát. Možnost přehrát 

již vytvořený video soubor mají obě koncové strany (uživatelé). Koncový uživatel vybere zvolený 

video soubor pomocí výše zmiňované DTMF volby, bohužel však tento způsob s sebou nese 

omezení v počtu uskutečnitelných voleb (klávesnice telefonu obsahuje 10 voleb včetně nuly). 

Vyplývá z toho tedy to, že pokud je databáze příliš velká tak uživatel nemůže zvolit vybraný video 

soubor, ale existuje možnost nabídnout uživateli například posledních 5 video souborů.  

Na obrázku č. 7 můžeme vidět schéma s příkladem přehrání vytvořeného video souboru na 

základě žádosti uživatele. 

 

                         Obrázek č. 7: Příklad schéma přehrávání video souboru 

V tomto kroku si ukážeme příklad úpravy číslovacího plánu tak, aby Asterisk umožňoval 

přehrát video: 

exten => 29,1,Answer() 

exten => 29,n,mp4play(/tmp/video.mp4) 

exten => 29,n,Hangup() 

Realizace v praxi probíhá tak, že pokud uživatel pomocí DTMF volby vytočí „29“ na svém 

koncovém zařízení, dojde k přehrání video souboru video.mp4 skrze RTP protokol na koncovém 

zařízení uživatele. [12] 

 

3.4 Způsob streamování videa 

Pojem streamování znamená, že tok dat přijímaný ze sítě není ukládán na disk, ale je rovnou 

přehráván. Z tohoto popisu plynou hlavní přednosti i omezení: 

 Multimediální obsah je k dispozici téměř okamžitě, odpadá nutnost čekání na stažení 

požadovaného objemu dat 

 Pří sledování streamovaného obsahu nejsou data ukládána na disk a přijatý obsah tak 

není možno později přehrát, ovšem existuje možnost archivace streamovaného obsahu 
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 V případě špatného připojení klienta dochází ke kolísání popřípadě výpadku nebo 

dokonce i nemožnosti přehrání streamovaného obsahu. 

Pokud tedy chceme streamovat video potřebujeme mít nástroj k streamování obsahu. Jako 

nástroj můžeme brát všechny multimediální přehrávače s podporou streamování videa nebo IP 

kamery. Nutností je, aby IP kamery a multimediální přehrávače podporovaly kodeky, jež podporují 

Asterisk a VoIP klienty. Pokud chceme zvolit konkrétní multimediální nástroj (fotoaparát, kamera) 

využijeme právě DTMF volbu (tlačítka).  

Asterisk nám také umožňuje provést streamování obsahu k více koncovým uživatelům. Na 

obrázku č. 8 je schéma s příkladem, kde je pomocí funkce PULL inicializován požadavek 

k streamování videa z přehrávače (Mplayer). 

 

              Obrázek č. 8: Schéma s příkladem streamování videa z přehrávače 

V tomto kroku si ukážeme příklad úpravy číslovacího plánu tak, aby Asterisk umožňoval 

streamovat video: 

exten => 35,1,Answer() 

exten => 35,n,Rtsp(rtsp://streamovanividea/live.sdp) 

exten => 35,n,Hangup() 

Realizace v praxi probíhá tak, že pokud uživatel pomocí DTMF volby vytočí „35“ na svém 

koncovém zařízení, dojde k streamování videa z dané (ukázkové) URL adresy 

streamovanividea/live.sdp pomocí MPlayeru nebo například VLC playeru a protokolu RTSP 

(Real-time Streaming Protocol) na koncovém zařízení uživatele. [12] 

 
Obrázek č. 9: Příklad schéma streamování videa k více uživatelům 
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4. Instalace podpory videa pro Asterisk 
SW Asterisk, který umožňuje nahrávání a přehrávání video souborů nabízí funkce PULL a 

PUSH. Funkce PULL vyžaduje interakci od koncového uživatele, který si pomocí DTMF volby 

zvolí konkrétní video soubor. Naopak funkce PUSH umožňuje ostatním uživatelům zvolit 

konkrétní video soubory a tyto soubory dále směruje ke konkrétnímu koncovému uživateli, 

popřípadě skupině koncových uživatelů. Tato funkce nevyžaduje žádnou interakci ze strany 

koncových uživatelů.  

Samotný Asterisk ve verzi 1.6.2.18 ale neumožňuje přehrávání video souboru. Je zde nutné 

doinstalování balíčku FFmeg. FFmpeg je kompletní multi-platformní řešení pro záznam, převod a 

streamování audia a videa. Zahrnuje libavcodec - dnes nejpoužívanější audio / video kodek 

knihovnu. 

Další nezbytný software pro streamování obsahu je MPEG4IP. MPEG4IP poskytuje na 

standardech založený systém kódování, streamování a přehrávání kódovaného audia, videa a 

přehrávání textů. 

FFmpeg a MPEG4IP rozšíří operační systém o podporu multimediálního obsahu. Pro spojení 

FFmpeg a MPEG4IP se software Asterisk je třeba doinstalovat do SW Asterisk rozšíření zvané 

app_mp4.c. Toto rozšíření umožňuje přehrávání videa pomocí Asterisku. [12] 

Rozšíření app_mp4.c obsahuje 2 části: 

 mp4save – ukládání video souborů do specifického, předem definovaného datového 

úložiště 

 mp4play – umožnění přehrávání uloženého videa z předem definovaného úložiště. 

Přehrávání je iniciováno uživatelem, který vytočí specifické (předem definované) číslo na 

svém koncovém zařízení 

Streamování multimediálního obsahu poskytuje rozšíření zvané app_rtsp.c. Skrze toto rozšíření 

můžeme spojit streamovaný obsah z IP kamer nebo například z VLC playeru s koncovými 

uživateli. 

 

4.1 Instalace rozšíření app_mp4.c a app_rtsp.c 
Postup instalace rozšíření app_mp4.c: [12] 

Příkaz pro stažení app_mp4, použijeme příkaz wget a stáhneme do složky usr/src/: 

cd /usr/src/ 

wgethttps://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvi

deo/app_mp4/app_mp4.c 

wgethttps://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvi

deo/app_rtsp/app_rtsp.c 

 

app_mp4 je závislé na balíčku MPEG4IP, proto jsem použil skript pro instalaci: 

cd /usr/src/ 

wgethttps://launchpad.net/ubuntu/lucid/+source/mpeg4ip/1:1.6dfsg

-0.2ubuntu8 

tarxfvz mpeg4ip-1.5.0.1.tar.gz 

https://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvideo/app_mp4/app_mp4.c
https://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvideo/app_mp4/app_mp4.c
https://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvideo/app_rtsp/app_rtsp.c
https://asteriskvideo.svn.sourceforge.net/svnroot/asteriskvideo/app_rtsp/app_rtsp.c
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cd mpeg4ip-1.5.0.1 

aptitude install libtool 

./bootstrap 

./configure --disable-player --prefix=/usr 

make 

make install 

 

Pro dokončení instalace je nutné app_mp4 zkopírovat do app_mp4.c v adresáři apps. Cesta 

k adresáři je /usr/src/asterisk-1.6.2-current/apps. Po zkopírování souboru je nutné upravit makefile 

soubor. Pro úpravu jsem využil funkční skript (viz Příloha 1). 

 

V dalším kroku modifikujeme app_mp4.c na řádku 51: 

#define AST_MODULE "MP4 application" 

 

Pro dokončení instalace musíme rekompilovat Asterisk, využijeme příkaz:  

make 

make install 

 

Instalace app_rtsp.c je obdobná jako instalace app_mp4.c. K instalaci jsem využil funkční skript 

(viz Příloha 2). 

 

Funkční skript pro instalaci app_mp4:  

app_mp4.so : app_mp4.o $(CC) $(SOLINK) -o $@ ${CYGSOLINK} - 

lmp4v2 

 

V dalším kroku modifikujeme app_rtsp aplikaci: 

#define AST_MODULE “Rtsp application” 

 

Pro dokončení instalace musíme rekompilovat Asterisk, využijeme příkaz:  

make 

make install 

 

Pokud chceme, aby Asterisk umožňoval video hovory, musíme upravit sip.conf: 

[general] 

videosupport=yes 

 

Dále pro všechny uživatele (SIP/osoba) stačí dopsat, které kodeky mohou využít. 

Příklad: 

allow=h263   ;Povolení vybraných kodeků h263, h263p, h264 

allow=h263p 

allow=h264 
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5. Vytvoření IVVR menu pro videohovory 
Součástí této bakalářské práce je vytvoření IVVR menu pro videohovory - interaktivní hlasový a 

video průvodce. IVVR technologie umožňuje volajícímu zobrazit nabídku volby nebo přijímat 

video prezentaci při čekání na operátora. 

Příklady užití IVVR menu: 

 Mobilní bankovnictví  

 Zákaznické centrum 

 Tísňové služby 

 Informační video na vyžádání (zprávy, počasí, atd.) 

 Nástroj pro prezentaci produktu 

Tato práce se zabývá tvorbou menu pro volající přes titulky v obraze. K tomuto záměru byl 

vytvořen skript v jazyce bash pro konverzi videa, zvuku a titulků přes kodek H. 263 do 

požadovaného formátu. 

 

5.1 Skript convert-sub.sh   

Skript využívá program Mencoder a má 3 argumenty: 

Argument1: vstupni.soubor 

Argument2: vystupni.soubor 

Argument3: titulky.srt 

 

Skript se spouští pomocí příkazu sh convert-sub.sh, zde příklad: 

sh convert-sub.sh      Argument1     Argument2      Argument3 

 

Jako argument 1 lze zvolit video nezávisle na formátu (avi, mov, atd.), dále se nastaví 

Argument2 zastupující název vzniklého videa dle požadavku uživatele, například video.mp4 a 

přesný název souboru s titulky - Argument3, které chceme vložit do videa.  

Skript dále nabízí možnosti: 

 úprava pozice titulků (position)  

 úprava velikosti titulků (scale) 

 čitelností titulků (sub-outline) 

 Možnost načasovat zpoždění titulků (subdelay). 

 

#pomocí aplikace mencoder dochází k vykopírování audio streamu z argumentu1, dále video 

streamu nastavíme codec mpeg4 a do toho se spustí stream titulků přes argument 3, zpoždění 

titulků je nastaveno 0ms, font titulků je zvětšen ve škále 4, pozice titulku je 65 procent vůči 

hornímu okraji, kvůli zvýraznění titulků využívám černé obtékáni textu tloušťky 8. Výsledný 

stream má název původního souboru + .tmp 

mencoder $1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -sub "$3" -

subdelay 0 -subfont-text-scale 4 -subpos 65 -subfont-outline 8 -o 

"$1.tmp" 
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echo "z otitulkovaného videa se vybere zvuková stopa" 

ffmpeg -y -i $1.tmp -ar 8000 -ac 1 -ab 64 -f mulaw temp1.pcm 

 

echo "vybranou zvukovou stopu převedu do formátu mpeg4" 

pcm2mp4 temp1.pcm temp1.mp4 

 

echo "převedu video stream z otitulkovaného videa do formátu h263, popřípadě lze změnit 

rozlišení výstupního videa" 

ffmpeg -y -i $1.tmp -s qcif temp1.h263 

#ffmpeg -y -i $1 -s 176x144 temp1.h263 

mv temp1.h263 temp1.263 

 

echo "zde dochází ke spojeni převedeného h263 video streamu a převedené zvukové stopy do 

výsledného .mp4 souboru" 

mp4creator -c temp1.263 -H temp1.mp4 

 

#dočasný soubor přejmenuji na název dle argumentu2 

mv temp1.mp4 $2 

 

#možnost změnit práva souboru, aby s ním mohl dále pracovat Asterisk 

#chown asterisk:asterisk $2 

#chmod 777 $2 

 

#výsledné video přesunu z pracovního adresáře do adresáře Asterisku 

mv $2 /var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/ 

 

#vymažu dočasné soubory z pracovního adresáře 

rm -f $1.tmp 

rm -f temp1.* 

 

Funkční skript (viz Příloha 3). 

 

5.2 Konfigurace a nastavení Dialplan (číslovací plán) 

Prezentativní IVVR menu jež je vytvořeno v rámci této bakalářské práce nabízí:  

1) hlavní menu 

2) 3 možnosti volby (podmenu) 

3) možnost návratu zpět na hlavní menu  

4) možnost ukončení hovoru 

Dále je zde možnost rozšíření uvedených voleb dle parametrů uživatele. IVVR menu bylo 

přiřazeno číslo „444“ v číslovacím plánu. Výpis konfigurace číslovacího plánu pro IVVR menu: 
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;NED086 IVVR menu for Video Call 

exten => 444,1,Goto(ivvr-ned086,s,1) 

;přiřazení čísla 444 do číslovacího plánu 

 

;NED086 IVVR menu for Video Call 

[ivvr-ned086] 

;směrování na IVVR menu 

 

exten => s,1,Answer(600) 

 same => n(loop),mp4play(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu.mp4) 

 same => n,WaitExten() 

;počáteční bod volajícího „s“ nabízí uvítací menu uložené na adrese  

(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu.mp4). Dále čeká na zvolení následující volby menu 

 

exten => 1,1,mp4play(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu1.mp4) 

 same => n,WaitExten()  

 same => 5,Goto(s,loop) 

;po zvolení volby „1“ dochází k přehrání videa volajícímu dle adresy 

(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu1.mp4). Pokud uživatel zvolí klávesu „5“ dochází 

k opětovnému přehrání uvítacího menu 

 

exten => 2,1,mp4play(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu2.mp4) 

 same => n,WaitExten()  

 same => 5,Goto(s,loop) 

; po zvolení volby „1“ dochází k přehrání videa volajícímu dle adresy 

(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu2.mp4). Pokud uživatel zvolí klávesu „5“ dochází 

k opětovnému přehrání uvítacího menu 

 

exten => 3,1,mp4play(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu3.mp4) 

 same => n,Wait(10)    

 same => 5,Goto(s,loop) 

;po zvolení volby „3“ dochází k přehrání videa volajícímu dle adresy 

(/var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/menu3.mp4). Dále čeká na volbu uživatele po dobu délky videa 

plus 10 sekund, pak ukončí hovor. Pokud uživatel zvolí klávesu „5“ dochází k opětovnému 

přehrání uvítacího menu 

 

exten => 4,1,Hangup 

;klávesa „4“ ukončuje hovor 

 

 

 



 

21 
 

exten => 5,1,Goto(s,loop) 

;po zvolení klávesy „5“ dochází k opětovnému přehrání uvítacího menu 

 

5.3 Prezentace IVVR menu 

Prezentace hlavního menu a podmenu (volba 1 až 3) vytvořeného IVVR menu: 

 

 

        Obrázek č. 10: Prezentace IVVR menu 
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6. Wmware image PBX ústředny Asterisk 
Součástí této práce je doložený image soubor s nainstalovaným software PBX Asterisk 

umožňující nahrávat, přehrávat a streamovat video.  Software běží na platformě OS Linux Ubuntu 

verze 10.04 LTS (Long-term support). Použitá distribuce Asterisku je 1.6.2.18.  

 

6.1 Popis instalace Asterisku a konfigurace image souboru 

 Instalace zvolené distribuce Ubuntu 10.04 LTS je samoobslužná. Po stažení instalačního balíku 

přichází kompletní instalace tohoto operačního systému včetně doinstalování potřebných 

aktualizací a patchů. Následuje instalace programu Asterisk. Všechny použité příkazy se zadávají 

do příkazového řádku - terminálu. 

Než začneme s instalací je dobré vyhledat aktualizace systémových balíků. Tímto docílíme, že 

budeme pracovat s aktuální verzí požadovaného software. Využijeme příkaz: 

apt-get upgrade 

Nejprve je nutné ověřit, zda systém obsahuje balíčky OpenSSL, zlib,zlib-devel,curl,libnewt-dev. 

K ověření použijeme příkaz: 

dpkg -l libncurses5 libncurses5-dev libssl0.9.7 libssl-dev 

zlib1g zlib1g-dev curl libnewt-dev 

Pokud systém Ubuntu neobsahuje žádný z těchto balíčků použijeme příkaz pro instalaci: 

aptitude install libncurses5 libncurses5-dev libssl0.9.7 libssl-

dev zlib1g zlib1g-dev curl libnewt-dev 

Dalším krokem je instalace Asterisku, jež je součásti balíčku dané distribuce. Zde jsem ale 

použil instalaci balíčku Asterisk jako samostatný balík. Použité příkazy pro instalaci a postup 

zadávání (viz Příloha 5).  

Dále jsem dle zadání nakonfiguroval časovací plán pro naše nastavení SW Asterisk v 

konfiguračním souboru extension.conf (viz Příloha 5) a vytvořil SIP uživatele pro testování 

funkčnosti v sip.conf (viz Příloha 6). Vytvoření SIP uživatelů se v SW Asterisk konfiguruje 

v adresáři /etc/asterisk. 

Zvolený program Asterisk se spouští příkazem:  Asterisk -rvvvvv 

 

                 Obrázek č. 11: Spuštěná aplikace Asterisk PBX 
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7. Testovací Prostředí 

Testování probíhalo na 2 PC s operačními systémy Windows 7 s přidělenou IP adresou 

158.196.195.110 a 158.196.194.45. PC byly připojeny pomocí VPN klienta na URL adresu  

vpn.vsb.cz. Image s nainstalovanou aplikací Asterisk na linuxové platformě Ubuntu 10.04 LTS byl 

nahrán na adrese 158.196.142.83. Dle nadefinovaných příkazů (viz Příloha 3) byl proveden test 

nahrávání, přehrávání videa pomocí zvolených IP klientů a test funkčnosti IVVR menu pro video 

hovory. 

 

7.1 Test ukládání videa pomocí aplikace Ekiga 

Testovací SIP hovor pomocí aplikace Ekiga proběhl v pořádku. Hovor byl ověřen pomocí 

aplikace Wireshark verze 1.7.1, která je nainstalována na serveru Ubuntu 10.04 LTS. 

 

Obrázek č. 12: SIP hovor vypsaný aplikací Wireshark 

7.2 Test přehrávání videa pomocí aplikace CountherPath X-Lite 

Další testovací SIP hovor byl proveden pomocí aplikace CountherPath X-Lite. Hovor proběhl 

v pořádku, ovšem byla zaznamenána velká nekompatibilita klienta CountherPath X-Lite - problém 

s video a zvukovými kodeky. Docházelo k nestabilnímu přehrávání videa, šum ve zvukové stopě, 

program opakovaně havaroval.  Hovor byl ověřen pomocí aplikace Wireshark verze 1.7.1. 
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Obrázek č. 13: SIP hovor vypsaný aplikací Wireshark 

7.3 Test IVVR menu  

Poslední testovací SIP hovor byl proveden pomocí aplikace Linphone. Hovor proběhl v pořádku, 

byla ověřena funkčnost vytvořeného IVVR menu pro uživatele. Průběh hovoru byl monitorován 

aplikací Wireshark. SIP adresa hovoru: <sip:444@158.196.142.83> 

 

                      Obrázek č. 14: SIP hovor vytvořený pomocí aplikace Linphone 
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                  Obrázek č. 15: SIP hovor vytvořený pomocí aplikace Linphone 

 

 
                      Obrázek č. 16: SIP hovor vypsaný pomocí aplikací Wireshark 
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8. Závěr 

Asterisk se v dnešní době dostává do popředí díky jeho vlastnostem a uvolnění na trh jako open-

source platforma pod licencí GNU. S kombinací možností jeho využití patří mezi jedno 

z nejsilnějších řešení v oblasti integrovaného telekomunikačního softwaru. 

V úvodu teoretické části této práce jsem se věnoval SW Asterisk jako celku, zpracoval jsem jeho 

základní vlastnosti, vysvětlil základní parametry a uvedl příklady jeho využití v praxi. 

V dalším kroku jsem se zaměřil na popis video a audio kodeků, jež Asterisk podporuje. Porovnal 

jsem jejich vlastnosti a popsal jejich využití. Větší pozornost jsem věnoval kodeku H. 263, který 

jsem využil dále v praktické části této práce. Dále byla věnována pozornost technologii VoIP a 

protokolům jež zahrnuje. Je zde nastíněna technologie přenosu dat, popisuji zde protokoly, které 

jsou nejvíce používané pro přenos digitalizovaného hlasu jako SIP nebo H. 323. 

Pro tuto práci je Asterisk nastaven jako multimediální server, k jeho využití a provedení video 

hovorů je potřeba IP klientů. V podkapitole 2.4 jsem popsal vlastnosti a možnosti využití několika 

nejznámějších klientů.  

Třetí kapitola popisuje práci s časovacím plánem a zaměřuje se na možnosti nastavení Asterisku 

pro uložení, přehrávání a streamování videa. Jsou zde vzorové příklady nastavení SW Asterisk, 

které jsou dále ověřeny v praktické části.  

V následující kapitole popisuji instalaci podpory videa pro Asterisk jako balíčky FFmpeg a 

MPEG4IP. Je zde popsána instalace rozšíření app_mp4.c, které umožňuje přehrávání videa pomocí 

SW Asterisk a rozšíření app_rtsp.c. Skrze toto rozšíření můžeme spojit streamovaný obsah z IP 

kamer nebo například z VLC playeru s koncovými uživateli. 

Další kapitola se kompletně věnuje tvorbě IVVR menu pro video hovory. V této kapitole se 

zaměřuji na jeho využití v praxi, dále popisuji praktické vytvoření IVVR menu využitím titulků 

v obraze. Detailně popisuji konfiguraci časovacího plánu pro IVVR menu a skript, jež slouží pro 

konverzi videa, zvuku a titulků skrze kodek H. 263 do požadovaného výstupního formátu. Takto 

vytvořené video dále využívám v časovacím plánu jako video podtext pro IVVR menu 

Praktická část bakalářské práce dále pokračuje vytvořením Wmware image dle zadání BP. Je 

zde popsán průběh vytvoření image a instalace potřebných balíčků, patchů a rozšíření. Dále jsem 

vysvětlil a popsal postup nastavení konfiguračního souboru sip.conf, který využívám pro vytvoření 

SIP klientů pro video hovory.  

V poslední části této práce testuji funkčnost zvolených nastavení SW Asterisk dle zadání pomocí 

vybraných a popsaných IP klientů. Přiložen je výpis z aplikace Wireshark, kterým demonstruji 

funkčnost zvolených nastavení a vytvořeného IVVR menu. 

Bakalářská práce nastínila možnosti, jak lze nakonfigurovat Asterisk jako multimediální server 

umožňující nejen streamovat video. Využit takto nastavený server lze pak ve dvou režimech a to 

„přímý přenos“ nebo nastavení k „archivaci“ daného materiálu. Dle zjištěných poznatků lze 

streamovat video k jednomu nebo i více koncovým uživatelům. V rámci této bylo vytvořeno IVVR 

menu pro video hovory, menu umožňuje základní nastavení a lze jej dále nakonfigurovat a rozvíjet 

dle požadavků uživatele. Jeho využití nabízí velkou škálu rozsahu - od konkrétního uživatele až po 

například využití jako informační video na vyžádání (zprávy, počasí, atd.) či zákaznické centrum 

pro firmy. 
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Příloha 1: Skript pro úpravu souboru makefile 

cd /usr/src/asterisk-1.6.2-current/apps/ 

catMakefile<< EOF 

---------- cut ------------ 

CFLAGS ?= -O2 -fPIC 

Z_CFLAGS := $(CFLAGS) -D _GNU_SOURCE -Wall -Wmissing-prototypes -

Wstrict-prototypes 

LIBS ?= 

Z_LIBS := $(LIBS) -lpthread -lmp4 -lmp4v2 

BINARY = app_mp4.so 

OBJECTS = app_mp4.o 

DESTDIR ?= 

PREFIX ?= /usr 

.PHONY: install clean 

$(BINARY): $(OBJECTS) 

        $(CC) -shared -Xlinker -x -o $(BINARY) $(OBJECTS) 

$(Z_LIBS) 

%.o: %.c 

        $(CC) $(Z_CFLAGS) -c -o $@ $< 

install: $(BINARY) 

install -d $(DESTDIR)$(PREFIX)/lib/asterisk/modules 

install -m 755 $(BINARY) $(DESTDIR)$(PREFIX)/lib/asterisk/modules 

clean: 

rm -f $(BINARY) $(OBJECTS) 

---------- cut --------- 

EOF 
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Příloha 2: Skript pro instalaci app_rtsp.c 

CFLAGS ?= -O2 -fPIC 

Z_CFLAGS := $(CFLAGS) -D _GNU_SOURCE -Wall -Wmissing-prototypes -

Wstrict-prototypes 

LIBS ?= 

Z_LIBS := $(LIBS) -lpthread 

BINARY = app_rtsp.so 

OBJECTS = app_rtsp.o 

DESTDIR ?= 

PREFIX ?= /usr 

.PHONY: install clean 

$(BINARY): $(OBJECTS) 

        $(CC) -shared -Xlinker -x -o $(BINARY) $(OBJECTS) 

$(Z_LIBS) 

%.o: %.c 

        $(CC) $(Z_CFLAGS) -c -o $@ $< 

install: $(BINARY) 

install -d $(DESTDIR)$(PREFIX)/lib/asterisk/modules 

install -m 755 $(BINARY) $(DESTDIR)$(PREFIX)/lib/asterisk/modules 

clean: 

rm -f $(BINARY) $(OBJECTS) 
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Příloha 3: Skript convert-sub.sh pro konverzi videa do požadovaného formátu 

#!/bin/bash 

# argument1: vstupni.soubor 

# argument2: vystupni.soubor 

# argument3: titulky.srt 

 

#mencoder vstupni.soubor -oac copy -ovc lavc –lavcopts 

vcodec=mpeg4 -sub "titulky.srt" -subdelay 0 -o "vystpni.mp4" 

mencoder $1 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -sub "$3" -

subdelay 0 -subfont-text-scale 4 -subpos 65 -subfont-outline 8 -o 

"$1.tmp" 

 

ffmpeg -y -i $1.tmp -ar 8000 -ac 1 -ab 64 -f mulaw temp1.pcm 

pcm2mp4 temp1.pcm temp1.mp4 

ffmpeg -y -i $1.tmp -s qcif temp1.h263 

#ffmpeg -y -i $1 -s 176x144 temp1.h263 

mv temp1.h263 temp1.263 

mp4creator -c temp1.263 -H temp1.mp4 

mv temp1.mp4 $2 

#chown asterisk:asterisk $2 

#chmod 777 $2 

mv $2 /var/lib/asterisk/sounds/en/ivr/ 

rm -f $1.tmp 

rm -f temp1.* 
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Příloha 4: Požité příkazy pro instalaci balíčků Asterisk a postup zadávání 

cd /usr/src 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-

1.6.2-current.tar.gz 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-

addons-1.6.2-current.tar.gz 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/zaptel/zaptel-

1.4.12.1.tar.gz 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-

current.tar.gz 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-

core-sounds-en-ulaw-current.tar.gz 

wgethttp://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-

moh-opsound-wav-current.tar.gz 

 

Stále se musíme nacházet ve složce cd /usr/src,dále použijeme příkazy: 

tarxfvz asterisk-1.6.2-current.tar.gz 

tarxfvz asterisk-addons-1.6.2-current.tar.gz 

tarxfvz libpri-1.4-current.tar.gz 

tarxfvz zaptel-1.4.12.1.tar.gz 

 

Po rozbalení se ve složce cd /usr/src objeví nové složky: 

asterisk-1.6.2-current 

asterisk-addons-1.6.2-current 

libpri-1.4-current 

zaptel-1.4.12.1 

 

Dále pokračujeme v instalace rozbalených balíčků v následujícím pořadí: 

 Libpri 

 Zaptel 

 Asterisk 

 Asterisk-addons 

 

Pro instalace stažených a rozbalených balíčků využijeme příkazy: 

cdlibpri-1.4-current 

make 

make install 

cd .. 

 

 

 

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.6.2-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.6.2-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-addons-1.6.2-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-addons-1.6.2-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/zaptel/zaptel-1.4.12.1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/zaptel/zaptel-1.4.12.1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-ulaw-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-ulaw-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-moh-opsound-wav-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-moh-opsound-wav-current.tar.gz
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zaptel-1.4.12.1    

./configure 

make 

make install 

makeconfig 

cd .. 

 

asterisk-1.6.2-current 

./configure 

make 

make install 

make samples 

makeconfig 

cd .. 

 

asterisk-addons-1.6.2-current 

./configure 

make 

make install 

make samples 

cd .. 

 

V dalším kroku doinstalujeme doporučené balíčky jako: 

libc6-dev 

libexpat1-dev 

libldap2-dev 

libsasl2-dev 

libsdl1.2-dev 

libssl-dev 

 

 

 

 

 

 

http://pkgs.org/package/libc6-dev
http://pkgs.org/package/libexpat1-dev
http://pkgs.org/package/libldap2-dev
http://pkgs.org/package/libsasl2-dev
http://pkgs.org/package/libsdl1.2-dev
http://pkgs.org/package/libssl-dev


 

6 
 

Příloha 5: Konfigurační soubor extension.conf 

[general] 

Static=yes 

Writeprotect=yes 

 

exten => 28,1,Answer() 

exten => 28,2,mp4save(/tmp/video.mp4) 

exten => 28,3,mp4save((/tmp/${CALLER(num)}${EPOCH},,D%d:M%m-%H:%M: 

%S_%$}.mp4) 

 

exten => 29,1,Answer() 

exten => 29,n,mp4play(/tmp/video.mp4) 

exten => 29,n,Hangup() 

 

exten => 35,1,Answer() 

exten => 35,n,Rtsp(rtsp://192.168.142.83/live.sdp) 

exten => 35,n,Hangup() 
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Příloha 6: Konfigurační soubor sip.conf 

[general] 

port=5060    ;UDP port pro komunikaci (pro SIP 5060) 

context=default  ;Defaultní nastavení kontextu pro příchozí volání 

disallow=all   ;Zakázání všech kodeků 

allow=ulaw   ;Povolení vybraných kodeků 

allow=ilbc 

dtmfmode=auto   ;nastavení dtmfmode na defaultní hodnotu 

videosupport=yes  ;video podpora povolena 

allow=h263   ;Povolení vybraných kodeků h263, h263p, h264, gsm 

allow=h263p 

allow=h264 

allow=gsm 

 

[user]    ;účet s jménem           

type=friend      ;značí, že účet může přijímat i odesílat SIP zprávy 

username=user   ;jméno účtu při přihlašování 

secret=xxx   ;zabezpečení účtu - heslo 

userid=user<user>  ;údaj zobrazující se na displeji volanému 

host=dynamic   ;možnost se přihlásit z libovolné IP adresy 

allow=h263   ;povolení vybraných kodeků 

allow=h263p 

allow=h264 

 


