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Zadanie úlohy: 

 

Názov: VideoLAN streaming server 

 

Cieľ: Analyzujte, vypracujte a implementujte návrh riešenia distribúcie videa a audia na 

báze technológie VideoLAN.  

 

Zadanie: Vytvorte riešenie stremingového servera audia a videa vytvoreného zo softvéru 

VLC. Pri skúmaní zdrojov signálu sa zamerajte na riešenia: 

 

 streaming videa z HW karty TV 

o preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie 

a ceny HW 

 streaming videa z HW karty Sat TV 

o preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie 

a ceny HW 

 streaming audia z Radio karty 

o preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie 

a ceny HW 

 streaming videa a audia z uložených súborov 

o preskúmajte okruh problémov, odhad HW produktov vhodných na riešenie 

a ceny HW 

 

Zamerajte sa hlavne na riešenie streamovania z off-line súborov. 

 

Pri skúmaní riešenia berte do úvahy nielen riešenie servera ale aj riešenie klientov, ktorý 

budú streamy odoberať. Preskúmajte riešenie ako ponúknuť vysielané zdroje (mcast TV 

kanál, video on demand, mcast radio). 

 

V teoretickej časti uveďte popis najdôležitejších formátov audia a videa. Vykonajte 

streamovanie videa v rôznych formátoch a vykonajte merania prenosových charakteristík 

rôznych video a audio formátov. 
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1. Koncepcia IP streamingov 

 

1.1 Prúd údajov 

 

Neustále zvyšovanie výkonnosti počítačov v posledných rokoch umožnilo presunúť 

ťažisko príjmu a spracovania videí v pomerne vysokej kvalite aj na koncové počítače. 

Väčšie prenosové rýchlosti, medzi inými najmä rozšírenie technológie xDSL, mali zase za 

následok zvýšenie dopytu po sťahovaní multimediálneho obsahu (audio a video služieb) z 

internetu. Na základe týchto skutočností je možné realizovať poskytovanie video sekvencií 

konkrétneho obsahu širšiemu okruhu ľudí ako to bolo možné kedykoľvek predtým. 

 

 

Tieto služby je možné využiť: 

 prenos videozáznamov z video archívov 

 zdieľanie učebných materiálov vo video a audio formáte 

 prenos aktuálnych udalostí naživo 

 vytváranie uzatvorených tried s tematickou výučbou 

 realizácia on-line stretnutí napríklad v rámci nejakej organizácie 

 

 

V zásade existujú dva druhy prístupu k multimediálnemu obsahu z pohľadu koncového 

používateľa. Prvým spôsobom je uloženie súboru na lokálny pevný disk a následné 

prezeranie obsahu bez nutnosti pripojenia sa na internet. Druhý spôsob je prijímanie prúdu 

údajov, ten je výhodnejší, lebo nevyžaduje ukladanie na disk a užívateľ si prezrie iba tie 

časti, ktoré potrebuje. 
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Pri tzv. streamingu videa zostáva jeho obsah umiestnený priamo na serveri. Na 

doručenie k používateľovi sa využíva špeciálna technológia, ktorá zabezpečí, aby dáta boli 

v správnom formáte. To je potrebné pre spoľahlivý prenos a bezproblémové prehrávanie 

na používateľskom počítači. Takto možno okrem iného zabezpečiť vaše dáta proti 

voľnému šíreniu, najmä pri veľkom rozsahu multimediálnych údajov a tiež pri sledovaní 

živého vysielania na internete, kedy ešte obsah spravidla nie je prístupný v archíve. 

 

1.2 Prenos prúdu údajov a sieť 

 

Hoci sa kvalita a prenosové parametre sietí stále zlepšujú, problémom zostáva 

naďalej ich cenová dostupnosť pre bežného používateľa. Pri poskytovaní prúdu údajov sú 

však práve prenosové vlastností siete jedným z najdôležitejších parametrov.  

Tento problém sa postupne odbúrava. Pri náraste počtu používateľov siete internet 

je vždy cieľom zvýšiť aj priepustnosť, rozšíriť a skvalitniť možnosti pripojenia. V 

akademickej sieti v roku 2002 napríklad došlo k výraznému nárastu prenosového pásma a 

to na 2 Gb/s, čo priaznivo ovplyvnilo rozvoj projektov zaoberajúcich sa práve prenosmi 

multimediálneho obsahu.  
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Kvalita prenosu údajov medzi klientom a serverom sa meria v kilobitoch alebo 

kilobajtoch za sekundu a najčastejšie používanými prenosovými rýchlosťami sú 

512Kbit/s, 768Kbit/s, 1536Kbit/s, 2048Kbit/s, 4096Kbit/s a 8192Kbit/s. Prenosová 

rýchlosť taktiež závisí na kapacite servera, čiže koľko klientov dokáže obslúžiť v reálnom 

čase. Pre prenos údajov po sieti od servera k používateľovi sa používajú dve metódy 

prenosu: 

 

 jedno účastnícka - unicast 

 viac účastnícka – multicast 

 

1.3 Prenos prúdu údajov typu UNICAST 

 

Unicast predstavuje druh komunikácie, v ktorej prenos informácií realizujeme 

práve medzi dvoma bodmi siete. V prípade video prenosu ide teda iba o jedného 

vysielajúceho a jedného príjemcu (Obr. 2). Typ prenosu unicast (paket odosielaný z 

jedného zdroja k špecifikovanému cieľu), je v súčasnosti stále dominantným spôsobom 

prenosu dát na internete. Všetky typy lokálnych sietí a IP sietí podporujú unicast 

prenosový mód a tento typ prenosu je známy aj pre väčšinu používateľov siete (http, smtp, 

ftp...). Na prenos sa využíva transportný protokol TCP alebo UDP. 

 

Obr. 2 Prenos prúdu údajov Unicast 

 

 

Veľké množstvo požiadaviek na unicast prenos môže viesť až k zahltenie siete. 

Výhodné v tomto prípade je to, že príjemca má kontrolu nad prenášanými údajmi, môže 

spustiť, zastaviť prenos, alebo realizovať prehľadávanie multimediálneho súboru. Údajový 

tok je vysielaný len ku klientovi, ktorý o to požiadal. 
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1.4 Prenos prúdu údajov typu BROADCAST 

 

Pojem broadcast slúži na popísanie komunikácie, v ktorej sa prenos informácií 

uskutočňuje z jedného bodu siete k všetkým ostatným. Teda je tu iba jeden vysielajúci, ale 

informácia sa prenáša všetkým pripojeným klientom siete (Obr. 3). Táto forma 

komunikácie v sieti je niekedy nevyhnutná, napríklad na zistenie niektorých údajov (ARP, 

DHCP). Avšak broadcast je nevýhodný v tom, že na stredne veľkých a veľkých sieťach 

môže ľahko spôsobiť zahltenie. 

 

Obr. 3 Prenos prúdu údajov Broadcast 

 

 

1.5 Prenos prúdu údajov typu MULTICAST 

 

Multicast je pojem používaný na popísanie komunikácie, kedy sa prenos informácií 

uskutočňuje z jedného, alebo viacerých zdrojov siete k skupine počítačov (Obr. 4). 

Napríklad v jednej siete môžu vysielať video viacerí, ale prijímať ho bude len istá skupina 

príjemcov (alebo aj nikto). 

 

 

Obr. 4 Prenos prúdu údajov Multicast 
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Formát IP multicastového paketu je identický s unicastovým a je rozlíšiteľný len na 

základe využitia špeciálnej triedy cieľovej adresy (adresa typu D). Pokiaľ sa v unicastovej 

komunikácii používa transportný protokol TCP, multicastové aplikácie musia používať 

transportný protokol .  

Na rozdiel od broadcastovej komunikácie (ktorá sa využíva v niektorých lokálnych 

sieťach), multicastový klienti prijímajú dátový stream iba ak sa predtým zaregistrovali do 

tzv. multicastovej skupiny. Členstvo v tejto skupine je dynamické a je kontrolované 

príjemcom (aplikáciou klienta). Smerovač (router) dostane informáciu v ktorej z jeho 

podsietí je aktívny klient pre každú multicastovú skupinu, a snaží sa minimalizovať dátový 

tok do podsietí kde nie sú žiadny aktívny klienti. 

 

1.6 Protokoly 

 

1.6.1 RTP protokol 

 

Real-time Transport Protocol (RTP) definuje štandardný balíčkový (paketový) 

formát pre doručovanie zvukových a obrazových (video) dát po internete. Bol vytvorený 

spoločnosťou Audio-Video Transport Working Group IETF a prvýkrát publikovaný v roku 

1996 pod názvom RFC 1889 a neskôr v roku 2003 pod názvom RFC 3550.  

RTP nemá štandardný TCP alebo UDP port, na ktorom komunikuje. Jediný 

štandard, ktorý dodržiava je, že UDP komunikácia prebieha na párnom porte a nasledujúci 

nepárny port je použitý pre TCP komunikáciu. Obyčajne sú pre komunikáciu používané 

porty v rozsahu od 16384 do 32767. RTP prenáša iba audio alebo video dáta. 

Pôvodne bol navrhnutý ako multicastový protokol, ale bol a je používaný mnohými 

unicast aplikáciami. Protokol sa často používa v streaming média systémoch (v kombinácii 

s RTSP protokolom) ako aj vo video konferenčných systémoch. Protokol sa stal taktiež 

základom pre internetovú telefóniu (v spojení s protokolom H.323 alebo SIP). 

 

1.6.2 RTCP protokol 

 

RTP Control Protocol (RTCP) úzko súvisí s Real-time Transport Protocol-om 

(RTP). Je definovaný v RFC 3605. 
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RTCP poskytuje kontrolné informácie RTP toku. Spolupracuje s RTP pri 

doručovaní a balíčkovaní multimediálnych dát, ale samostatne žiadne dáta neprenáša. 

Používa sa periodicky na odosielanie kontrolných paketov účastníkom daného 

multimediálneho sedenia (napr. videokonferencia). Hlavnou úlohou RTCP je poskytnúť 

spätnú väzbu kvality služieb10, ktorá je zabezpečovaná pomocou RTP.  

Protokol zbiera štatistické informácie daného spojenia, ako napríklad: koľko bajtov 

bolo odoslaných, koľko paketov bolo odoslaných, koľko paketov bolo stratených a pod. 

Aplikácia potom môže tieto informácie použiť na zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

napr. pomocou obmedzenia toku alebo použitím kodeku s menším kompresným pomerom 

ako s väčším. 

 

1.6.3 RTSP protokol 

 

Real Time Streaming Protocol (RTSP) bol vyvinutý a publikovaný IETF v roku 

1998 ako RFC 2326. Jedná sa o protokol používaný v streamingových systémoch, ktorý 

umožňuje klientom vzdialené ovládanie streamingového servera pomocou príkazov ako 

„play“ (prehrať) a „pause“ (pozastaviť). Taktiež poskytuje Časovo obmedzený prístup k 

súborom uloženým na danom serveri.  

Niektoré RTSP servery používajú RTP protokol ako svoj transportný protokol pre 

audio a video dáta. Veľa RTSP serverov však používa RealNetworks proprietárny RDT 

protokol ako transportný protokol. 

 

 

 

2. Streaming pomocou VLC 

 

VideoLAN je kompletné softvérové riešenie pre vysielanie videa aj jeho 

prehrávanie. Projekt bol vyvinutý študentmi v Ecole Centrale Paris (http://www.ecp.fr) a 

vývojármi z celého sveta pod GNU General Public License 

(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) (GPL). VideoLAN bol navrhnutý na vysielanie 

MPEG videí v širokopásmových sieťach. VideoLAN bol pôvodne navrhnutý pre sieťové 

vysielanie ale jeho hlavný produkt VLC media player sa stal plnohodnotným mnoho-

platformovým prehrávačom médií. 

http://www.ecp.fr/
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2.1 VLC media player 

 

Pôvodne bol nazývaný VideoLAN Client, VLC media player je hlavný softvér pre 

VideoLAN riešenie. VLC pracuje na mnohých platformách: Linux, Windows, Mac OS X, 

BeOS, *BSD, Solaris, Familiar Linux, Yopy/Linupy and QNX. VLC môže prehrávať: 

 

 MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4 / DivX súbory z harddisku, CD-ROM mechaniky, ... 

 DVD, VCD, a Audio CD 

 Zo satelitnej karty (DVB-S) 

 Rôzne typy sieťového vysielania : UDP Unicast, UDP Multicast (MPEGTS), 

HTTP, RTP/RTSP, MMS, atď. 

 

2.2 VLC streaming server 

 

VLC je výkonný nástroj na vysielanie mediálneho obsahu. Multimediálny obsah 

môže byť uložený v súbore, na DVD disku, prijímaný priamo z videokamery, televíznej 

karty a podobne. Ovládať sa dá pomocou grafického rozhrania, ale k dispozícii je aj 

ovládanie pomocou príkazového riadku, vzdialeného prístupu pomocou telnetu (príp. ssh), 

alebo internetového prehliadača. 

 

Obr. 5 Ukážka prenosového prostredia technológie VLC 



 10 

2.3 Podporované formáty 

 

Okrem vlastných knižníc pre dekódovanie zvuku a obrazu, má VLC streaming 

server k dispozícii ďalšie open-source knižnice pre dekódovanie väčšiny dnes používaných 

formátov. VLC media player podporuje skoro všetky varianty formátu MPEG DivX až do 

piatej verzie, XviD, formáty Windows Media, už spomínaný H.264 a taktiež QuickTime 

bez nutnosti inštalácie samotného QuickTime player-a. 

So zvukových formátov VLC podporuje MP3 a Windows Media Audio (WMA), 

Ogg Vorbis, AAC, FLAC, AC3 a DTS. Chýba len podpora niektorých bezdrôtových 

formátov, ako sú Monkey's Audio, alebo WavPack, ktoré sú tiež distribuované bezplatne. 

 

2.4 Použitie playlistu 

 

VLC môže samozrejme ukladať zoznam niekoľkých súborov na prehrávanie v 

určitom poradí a to použitím playlistového systému. Na prístup do playlistu kliknite na 

tlačítko Playlist v hlavnom okne. Vždy keď pridáte nejaké vysielanie použitím „Open“ 

dialógového okna, tak vami vybrané vysielanie je pripojené na koniec playlistu a spustené. 

Okno playlistu zobrazuje všetky dostupné vysielania. Dvojklik na niektoré z nich ho 

otvorí. 

 

2.5 Módy playlistu 

 

Playlist podporuje niekoľko prehrávacích módov. V prostredí wxWidgets sú na 

lište tri tlačidlá na výber playlist módu. Tie poskytujú zapnutie random módu, opakovanie 

celého playlistu alebo opakovanie jedného vysielania. 

 

 

 

3. Nastavenie programu VideoLAN ako server 

 

VideoLAN môže byť nastavený v dvoch módoch – ako server a ako klient. Keď je 

VideoLAN nastavený ako server, tak vysiela video alebo audio do siete. Nastavenie je 
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veľmi jednoduché, pretože tento program má v sebe zabudovaného sprievodcu, pomocou 

ktorého sa nastavenie výrazne zjednoduší. 

 

 

Obr. 6 Spustenie sprievodcu 

 

 

Obr. 7 Nastavenie VideoLAN ako server (vysielateľa streamu do siete) 

 

V ďalšom kroku je potrebné vybrať súbor, ktorý bude streamovaný v sieti. Na 

výber sú možnosti: súbor uložený na pevnom disku, súbor z CD disku alebo DVD, 

streamovanie z ďalšej siete alebo stream priamo z iného zariadenia (napríklad kamera). 

(Obr. 8) 
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Ak je nastavený zdroj signálu je potrebné vybrať protokol, ktorým budú dáta 

streamované v sieti. Ponúkané sú UDP Unicast (viď kapitola 1.3), UDP Multicast (viď 

kapitola 1.5) a HTTP protokol.  

 

Obr. 8 Výber vstupného zdroja signálu    Obr. 9. Nastavenie parametrov siete 

 

 

Obr. 10 Nastavenie kvality videa a audia 

 

V ďalšom kroku je 

potrebné nastaviť parametre 

stramovaného videa a audia. Tieto 

hodnoty by nemali byť vyššie ako 

sú hodnoty daného súboru, 

pretože video resp. audio bude 

„trhané“. Je potrebné zvoliť 

optimálne hodnoty, video(audio) 

bolo prenesené ku klientom, tak 

aby bolo pozeratelné, ale aby 

tento prenos nezaťažoval výrazne 

sieť. 
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V ďalších dvoch krokoch je potrebné nastaviť formát videa(Encapsulation format) 

alebo audia, ktorým bude streamovaný v sieti. A v poslednom kroku ostáva nastaviť 

hodnotu Time-To-Live, teda cez koľko routerov môže daný signál prejsť, aby 

nedochádzalo k zbytočnému zahlcovaniu siete. Pokiaľ sa video streamuje, len v rámci 

jednej LAN siete, je vhodné nastaviť hodnotu na 1. To znamená, že sa tento stream 

nedostane von zo siete 

 

 V prípade, že chceme využívať aj oznamovanie cez SAP/SDP protokol, tak 

môžeme napísať názov streamu. Tento názov znamená, že pri protokole RTP oznámime 

užívateľom prostredníctvom playlistu o našom streame a nebudú musieť zadávať manuálne 

IP adresu streamovacieho servera, ale stream sa im načíta sám. 

 

 Po kliknutí tlačidla koniec (Finish) sú všetky nastavenia ukončené a stream je 

pripravený na posielanie údajov do siete. 

 

 

Obr. 11 nastavenie formátu, ktorý bude   Obr. 12 Dokončenie nastavení – nastavenie  

              prenášaný v sieti                              hodnoty TTL a SAP oznamu 
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4. Nastavenie programu VideoLAN ako klient 

 

4.1 Otvorenie streamu bez playlistu 

 

Ak chcú klienti prijímať streamované video/audio zo servera musia mať tiež 

nainštalovaný program VideoLAN.  

 

 

Obr. 13 VideoLAN player 

 

Po stlačení tlačidla Open a následného kliknutia na kartu Sieť (Network) sa im 

zobrazí nasledovné okno: 

 

Obr. 14 Karta Network programu VideoLAN 

Je potrebné vybrať protokol v ktorom je stream vysielaný zo servera (viď kapitola 

3). Pri protokole typu UDP/RTP stačí zadať len číslo portu na ktorom „beží“ stream. Pri 

protokole UDP/RTP je potrebné zadať IP adresu servera a tiež číslo portu. Ak je 
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video/audio streamované prostredníctvom protokolov HTTP/FTP/MMS/RSTP, tak je 

potrebné zadať IP adresu buď v číselnom tvare alebo jej ekvivalent v podobe písmen. 

Po stlačení tlačidla OK by sa malo začať prehrávať video/audio. 

 

 

4.1 Otvorenie streamu s playlistom 

 

 

Obr. 15 Príklad okna playlistu 

 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na 

tlačidlo Playlist (Obr. 13) sa 

zobrazí okno playlistu 

(obr.15). 

Ak je použitý 

protokol RTP a zapnuté 

oznamovanie cez SAP/SDP 

zobrazí sa tento názov 

v playliste klienta. Nemusí 

teda nastavovať IP adresu 

servera príp. číslo portu, ak 

má nastavené automatické 

načítanie playlistu, tak sa 

mu tento playlist načíta 

automaticky. 

Klientovi potom 

stačí len kliknúť myšou na 

požadovaný stream a toto 

video/audio sa mu spustí na 

jeho počítači.  
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5. Streamovanie videa z TV karty 

 

Z ponuky Súbor (File) zvolíme položku Otvoriť sieťový stream (Open Network 

Stream). Otvorí sa dialógové okno, ktoré umožňuje nastaviť všetky potrebné parametre. 

Najskôr vyberieme z rozbaľovacej ponuky  Video / Audio Device Name (Názov 

video/audio zariadenia) zariadenia z ktorých sa má zachytávať. Pokiaľ máme pripojený 

zvukový výstup televíznej karty do príslušného vstupu zvukovej karty nášho počítača, 

klikneme na tlačítko Configure a v upresňujúcom dialógu potom vyberieme, do ktorého 

vstupu zvukovej karty je televízna karta pripojená (Obr. 17). 

 

 

Obr. 16 Výber vonkajšieho zdroja 

 

Obr. 17 Nastavenie vonkajšieho zariadenia 
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Obr. 18 Rozšírené nastavenia TV karty 

 

Vysielanie televízie po sieti zabezpečíme zaškrtnutím tlačítka Stream Output, 

samotné parametre vysielania potom nastavíme kliknutím na tlačítko Settings. 

V dialogóvom okne vyberieme spôsob vysielania – v lokálnej sieti je najjednoduchšie 

použiť HTTP spojenie. Políčko pre sieťovú adresu môže zostať nevyplnené, v prípade 

nutnosti môžeme zmeniť taktiež port, na ktorom bude vysielanie dostupné. 

 

 

Obr. 19 nastavenie IP adresy pre stream videa do siete 

 

Teda hodnoty používajúcich videokodek MP4v a audiokodek MPGa, podľa voľby je 

potom nutné nastaviť dátové toky videa a zvuku. 

Kliknutím na tlačítko 

Advanced Options (Rozšírené 

možnosti) sa vyvolá upresňujúce 

nastavenie televíznej karty. Tu stačí 

len zadať číslo sledovaného kanálu 

a druh výstupu, ktorý má karta 

použiť. Pokiaľ číslo kanálu 

nepoznáme, máme dve možnosti – 

môžeme ju zistiť v konfigurácii 

bežne používanej televíznej 

aplikácii, alebo zaškrtnutím 

položky Tuner Properties (Možnosti 

tunera) a vyvolať neskôr okno pre 

ladenie programu. 

Metódu zapuzdrenia videa 

(Encapsulation Method) môžeme využiť  

v prípade, že VLC prehrávač bude tiež na 

všetkých klientských počítačoch. 

Doporučuje sa ponechať na prednastavenej 

hodnote MPEG TS. Zaškrtnutie políčiek 

Video a Audio v možnostiach kódovania 

videa taktiež zostanú nezmenené, 
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U videa platí, že čím väčší dátový tok, tím je video kvalitnejšie, ale tiež náročnejšie 

na prenosovú kapacitu siete a výkon procesora na vysielanom počítači. Pre veľmi kvalitný 

dátový tok 2048 kb/s však postačí procesor Pentium III 500 MHz. 

 

Potvrdením všetkých dialógových okien sa spustí prehrávač zachytávanie videa 

a jeho posielanie po sieti. Rovnakým spôsobom môžeme vysielať tiež film uložený na 

pevnom disku (viď 4. kapitola). 

 

5.1 Odporúčaný výber hardvéru na realizovanie streamu 

televízneho signálu do siete 

 

Pred zakúpením TV tunera, je potrebné sa zamyslieť nad niekoľkými základnými 

otázkami, ktoré ovplyvnia naše konečné rozhodnutie 

 Budeme využívať TV tuner aj na nahrávanie na pevný disk? 

 Môžeme otvoriť svoje PC, hoci ho máme v záruke, alebo chce sa nám isť 

s ním do servisu? 

 Aký počítač vlastním PC/Notebook 

 Chcem mať v ňom zabudovaný FM tuner? 

 Akú sumu sme ochotný investovať? 

 

5.2 Možné problémy pri streamovaní 

 

Rušenie TV signálu je najčastejším a najnepríjemnejším javom pri pozeraní TV na 

monitore počítača. Rušenie signálu z fyzikálneho hľadiska vzniká tak, že TV tunerom 

naladeným na určitú frekvenciu (kanál) prijímate nielen daný program, ktorý chcete 

sledovať, ale aj rôzne nežiaduce rušivé signály. Toto rušenie sa označuje ako vyššie 

harmonické a spôsobuje zníženie kvality obrazu. V praxi sa to prejavuje rôznymi 

deformáciami. 

 

RFI (Radio Frequency Interference) – toto je pravdepodobne najčastejšie sa 

vyskytujúci rušivý prvok. ide o rušenie iným elektrickým zariadením. Každé zariadenie, 
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ktoré je napájané elektrickou energiou, produkuje okrem iného aj šum vo vysokých 

frekvenciách. 

Sem patria aj komponenty počítača a tu nastáva vážny problém. Pri interných 

zariadeniach je prakticky nemožné ich od rušivých prvkov vnútri počítača dokonale 

izolovať. Táto forma rušenia signálu sa prejavuje predovšetkým pravidelnými 

diagonálnymi pásmi, ktoré prechádzajú celým obrazom. Za všeobecne najviac rušivé 

komponenty sa považujú aktívne chladiče – ventilátory. Obyčajne platí: čím má chladič 

vyššie otáčky, tým väčšie rušenie produkuje. Problémy nastávajú zvyčajne vtedy, keď 

otáčky ventilátora presiahnu 6000 ot./min. Pokiaľ máte podozrenie na tento typ rušenia, 

otestujte TV tuner s vypnutým ventilátorom (krátkodobo). Potom už pomôže len výmena 

ventilátora. 

 

Elektrické rušenie – má oveľa horšie následky a jeho príčina sa hľadá ťažšie ako 

v predchádzajúcom prípade. Zvyčajne sa prejavuje na všetkých kanáloch súčasne 

zvýšeným šumom po celej ploche obrazovky. Elektrické rušenie vzniká mimo TV tunera, 

väčšinou ho spôsobujú bežné domáce spotrebiče, ako chladnička, umývačka riadu, 

termostat, sušič vlasov, kávovar a iné zariadenia obsahujúce motor v rôznych obdobách, 

ktoré sú zapojené do toho istého elektrického okruhu ako počítač. Dokonca aj sám 

televízny prijímač alebo videorekordér zapojený na tom istom kábli ako TV tuner môže 

spôsobovať elektrické rušenie. Pre nápravu skúste najprv zapojiť počítač do iného okruhu. 

Ak to nie je možné alebo ak problém pretrváva, najjednoduchším riešením je inštalácia 

UPS (neprerušiteľný zdroj napätia), ktorý filtrovaním a stabilizáciou elektrického napätia 

tomuto rušeniu zabráni. 

 

EMI (Electromagnetical interference) – ide o elektromagnetický šum, ktorý 

produkuje najčastejšie samo príslušenstvo a kabeláž počítača. Teoreticky akýkoľvek kábel, 

ktorý je zapojený k inému elektricky napájanému zariadeniu, môže produkovať 

elektromagnetické rušenie. V praxi ho spôsobujú káble, ktoré sú vedené do počítača, ako 

napríklad sieťový kábel, kábel VGA vedúci k monitoru, paralelný alebo sériový kábel. 

Jediný spôsob, ako sa zbaviť takéhoto rušenia, je používanie káblov s feritovým jadrom, 

ktorý by mal toto rušenie eliminovať. Feritové jadro môžete nájsť najčastejšie na kábli od 

myši, klávesnice a monitora, veľmi často býva aj na telefónnom kábli pripojenom do faxu. 

Ďalším zdrojom elektromagnetického rušenia sú rôzne netienené elektrické zariadenia, ako 

napríklad reproduktory alebo mobilný telefón. 
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Prívodný kábel TV signálu – na kábel, ktorý privádza TV signál do TV tunera, 

číha po ceste mnoho nástrah. V prvom rade sa treba ubezpečiť, či sa kábel nekrižuje cestou 

z antény ku vstupu do TV tunera s káblom vedúcim elektrickú energiu. Kvalitu obrazu 

podstatne ovplyvňuje kvalita koaxiálneho kábla. 

 

Rušenie externých tunerov – môže nastať aj opačný prípad, a to rušenie 

grafického výstupu počítača nekvalitným externým TV tunerom. V praxi ho môžete 

pozorovať ako veľmi jemné tiene kontrastných objektov na monitore v horizontálnej 

rovine vo vzdialenosti rádovo v milimetroch. Tu pomôže jedine fyzické odpojenie TV 

tunera a zapojenie monitora priamo na grafický výstup počítača. 

 

 

5.2 Odporúčané TV-karty 

 

Nasledujúce karty, boli vybrané s odporúčaniami rôznych odborných časopisov, v ktorých 

sa umiestnili na popredných miestach a pomer ceny s výkonom je prijateľný každému 

bežnému užívateľovi. Sú rozdelené podľa typu ich  využitia. 

 

Interné TV-Karty 

 

Technisat AirStar 2 TV 

 

Toto zariadenie oplýva nezvyčajnou 

funkčnosťou v podobe schopnosti 

prijímať aj dátové služby. V PC sa 

prihlási ako ethernetová karta s 

vlastnou adresou MAC. Môže 

prijímať zároveň televízne vysielanie i 

dátové služby (Multicast/Unicast, 

MPE). Samozrejme, iba ak sú dostupné. Prijíma na frekvenciách od 174 do 230 MHz v 

pásme VHF a od 471 do 860 MHz v pásme UHF. Anténu dokáže napájať napätím 5 V, 

takže naň môžete pripojiť aktívnu izbovú anténu bez potreby dodatočného kábla. 

Približná cena: 2500 Sk 
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ASUS TV TUNER MYCINEMA-P7131 dual 

DVB-T + PAL  

PCI TV tuner s FM rádiom a diaľkovým 

ovládaním pre digitálny a analógový TV signál 

/DVB-T + PAL/. Dekóder je riešený čipom 

PHILIPS. Kompresia do MPEG I/II. Vstupy: TV , 

FM anténa, VIDEO in, AUDIO in, výstupy: 

AUDIO out. EPG, podpora teletextu, 

pozeranie/nahrávanie analógového TV a 

rozhlasového vysielania, stereo príjem, editovanie 

videa, počúvanie MP3, nčasové nastavenie nahrávania, prehrávanie DVD/VCD, Pribalený 

ASUS Power Cinema, ktorý umožňuje správu a editovanie obrázkov a videa. 

Približná cena: 1800 Sk 

 

Externý TV tuner 

 

Genius TVGo A31 

 

TVGo A31 podporuje funkciu 

PiP (obraz v obraze), naladiť 

sa dá do 125 kanálov. Má byť 

vhodný pre sledovanie 

programov na monitoroch do 

rozlíšenia 1280x1024. 

Umožňuje tiež pripojiť 

prehrávač DVD, 

videorekordér či 

videokameru. TVGo A31 

pracuje nezávisle na operačnom systéme a nevyžaduje inštaláciu ovládačov. 

Približná cena: 1750 Sk 
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PCMCIA karta 

 

 

LifeView FlyDVB-T Duo CardBus 

 

Tento model zaujme najmä možnosťou 

pripojenia viacerých typov signálu, 

medzi ktorými nechýba digitálne ani 

analógové vysielanie. K dispozícii sú 

konektory na spracovanie analógového 

videosignálu. Karta je vo vyhotovení 

pre slot Card - Bus a vzhľadom na ponúkané funkcie ide o kompaktný model. Pripojenie 

signálu je riešené redukciami 

Približná cena: 1500 Sk 

 

 

AVerMedia AVerTV Hybrid Express 

Slim 

 

Karta disponuje oboma tunermi, teda 

používateľ môže sledovať klasické 

analógové, ale aj digitálne vysielanie. 

Tuner podporuje aj FM rádio a zachytávanie 

z videovstupu. Dodáva sa aj konverzia na 

pripojenie analógového zdroja videa, anténa 

na príjem televízneho vysielania a FM rádia a, samozrejme, konverzia na klasický anténny 

vstup. Tento tuner predstavuje výhodné riešenie najmä pre majiteľov moderných 

notebookov. 

Približná cena: 2500 Sk 
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USB TV tuner 
 

AVerMedia AVerTV Hybrid+FM Volar 

HX 
 

Ide o nástupcu modelu AVerTV Hybrid+FM 

Volar, po ktorom zdedil podporu oboch 

typov vysielania, teda analógového aj 

digitálneho. Má podobu kľúča USB, 

diaľkový ovládač je vo forme kreditnej 

karty. Okrem toho je tu možnosť 

prehrávania aj nahrávania vysielania vo 

formáte HDTV. Tuner podporuje formáty 

H.264 i MPEG-2.  

Približná cena: 2000 Sk     

 
 

6. Testovanie experimentálnej prevádzky streamingu 

 

Cieľom experimentálnej overovacej prevádzky bolo potrebné overiť hraničné 

prevádzkové parametre hlavne z hľadiska obmedzení daných hardvérovým výkonom 

vysielajúceho zariadenia a samotnou sieťovou infraštruktúrou. Pre všetky testy, ktoré boli 

vykonané v tejto semestrálnej práci, využívali pre streaming technológiu VLC. Cieľom 

meraní bolo zistiť maximálny počet videí, ktoré bol server schopný simultánne vysielať 

bez toho, aby boli na klientských staniciach pozorované straty na kvalite. 

 

6.1 Testovanie zaťaženia servera pri vysielaní jedného videa 

 

Pri tomto teste bolo testované, ako vplýva vysielanie jedného multicastového toku 

na vyťaženie procesora a sieťovej karty na vysielací server. Postupne sa vysielali do siete 

tri videa. Na samotné streamovanie videa na vyžiadanie sa použila technológia VLC. Počas 

vysielania bolo skúmané, ako jednotlivé typy videí, líšiace sa veľkosťou a prenosovým 

tokom, zaťažujú streamingový server. 
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Ako prvé video bolo vysielané video typu MPEG. Zaťaženie procesora pri tomto 

teste vystúpilo na maximálnu hodnotu 8% a samotné vysielanie vyťažilo sieťové rozhranie 

servera na 23%. Grafické znázornenie zaťaženia sieťovej karty je na obrázku 21. 

 

Test bol vykonaný na počítači s procesorom Intel Centrino Duo s frekvenciou 1,73 

GHz so sieťovou kartou s rýchlosťou 100 Mbps s operačným systémom Windows XP. 

 

Obr. 21 Zaťaženie sieťovej karty (Test 1) 

 

Ako druhé video bolo použité video typu WMV. Pri tomto teste zaťaženie sieťovej karty 

bolo 12%. Grafické priebehy zaťažení sú na obrázku 22. 

 

Obr. 22 zaťaženie sieťovej karty (Test 2) 

Obr. 20 Testovanie zaťaženia 

servera pri vysielaní jedného videa 
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Grafické znázornenie zaťaženia servera pri jednom multicastovom vysielaní videa typu 

WMV s rozlíšením 1280 x 720 pixelov, je na obrázkoch 23 a 24. 

 

Obr. 23 Zaťaženie sieťovej karty 

 

Obr. 24 Zaťaženie sieťovej karty 

Pri tomto teste boli postupne vysielané tri rôzne videá. Aj keď video typu MPEG 

zaťažovalo oproti videám typu WMV procesor servera len minimálne, tak sieťovú karu 

zaťažovalo dvojnásobne. Z toho testu vyplynulo, že vysielanie videa typu WMV je 

výhodnejšie, nakoľko je jednoduchšie zvýšiť procesorový výkon servera, ako parametre 

celej počítačovej siete. 

 

V nasledujúcich testoch sme použili softvér Wireshark, na zaznamenanie 

a porovnanie dátových tokov, ktoré prijíma klientský počítač. Tento test bol realizovaný na 

počítači s procesorom Intel Core 2 Duo 1.8 GHz, 1GB RAM, 100Mbps LAN karte. Celý 

test prebiehal pod operačný systémom Linux – distribúcia Ubuntu. 

 

 

Prvý test sme vykonali vo filme, ktorý bol vo formáte AVI a nenachádzali sa tam 

žiadne rýchle scény takže dátový tok bol relatívne stály.   
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Graf dátového toku videosúboru formátu AVI s pomalými scénami 

 

Ďalší test sme vykonali taktiež na AVI súbore, ale snažili sme sa zaznamenať ako 

bude vypadať graf pri rýchlych scénach. 

 

 Ako je vidieť graf viac nepravidelný ako predchádzajúci 

 Pri videosúbore typu MPG, sme chceli zistiť či bude dátový tok odlišný od súborov 

formátu AVI. 
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 Graf je takmer ustálený a nedochádza tam ku žiadnym výkyvom 

 

  

Posledný graf pochádza z príjmu audio súboru typu MP3 do klientského 

počítača 
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Popis multimediálnych formátov:  

 

Pri prehrávaní audio súboru typu mp3 bola použitá ukážka formátu mp3 s  parametrami: 

 Bitová rýchlosť:   128 Kb/s 

 Veľkosť súboru:  3,04 MB 

 Počet kanálov:   2 (stereo), 44 kHz 

 Kodek:   mpga 

 

Pri prehrávaní video súboru typu avi bola použitá ukážka formátu avi s  parametrami: 

 Bitová rýchlosť videa:  193 Kb/s 

 Bitová rýchlosť audia: 192 Kb/s 

 Veľkosť súboru:  700 MB 

 Rozlíšenie:   576 x 432 

 Počet kanálov:   2 (stereo), 44 kHz 

 Kodek:   DivX 

 

Pri prehrávaní video súboru typu mpg bola použitá ukážka formátu mpg s  parametrami: 

 Bitová rýchlosť:   8,7 Mb/s 

 Veľkosť súboru:  1,73 GB 

 Rozlíšenie:   720 x 576 

 Počet kanálov:   2 (stereo), 44 kHz 

 Video kodek:   InterVideo Video Decoder 

 Audio kodek:   Ulead MPEG Audio Decoder 

 

Pri prehrávaní video súboru typu wmv bola použitá ukážka formátu wmv s  parametrami: 

 Bitová rýchlosť:   8,38 Mb/s 

 Veľkosť súboru:  152,254 MB 

 Rozlíšenie:   1280 x 720 

 Počet kanálov:  2 (stereo), 44 kHz 

 Video kodek:   Windows Media Video 9 Professional 

 Audio kodek:   Windows Media Audio 9 Professional 
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Pozn.: Presné postupy, ako spustiť stream zo servera do siete cez Unicast resp. Multicast 

a ako prijímať video na klientskom počítači, aj s dátovými tokmi sa nachádzajú na 

videozáznamoch uložených na CD. 

 


