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Záznamy přednášek
• Založeny na videokonferenčních technologiích

• Kvalitní záznam obrazu (max HD), zvuku a prezentace

• Na MU vlastní infrastruktura, zcela kompatibilní s infrastrukturou 
CESNETu

– Výhodné i pro případy vykrývání výpadků nebo nedostatku 
kapacity

• Důraz na automatizaci, bezobslužnost



Záznamy přednášek - ukázky



Záznamy přednášek - ukázky



Záznamy přednášek – využití na MU
• PřF MU, LF MU, CJV MU, FspS MU, IBA, Ceitec

• V roce 2012 6026 stažení přednášek zaznamenaných na TC

1775 C2021 Organická chemie I                  PřF (prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.)

1370 C3050 Organická chemie II                 PřF (prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.)

783 C3181 Biochemie I                         PřF (doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.)

572 C6200 Biochemické metody                  PřF (prof. RNDr. Zdeněk Glatz)

454 BKBI011 Biologie                            LF (prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc)

370 C1200 Úvod do studia biochemie PřF (doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.)

245 C3100 Analytická chemie I PřF (prof. RNDr. Viktor Kanický)

153 VSAL081 Anesteziologie a léčba v bolesti I LF (MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.)



Záznamy přednášek – CJV MU
• Centrum jazykového vzdělávání MU

• Jazykové semináře formou videokonferencí se zahraničními partnery 
(např. Helsinská univerzita, Aberystwyth university)

• Vysoká míra integrace a automatizace

– Videokonference probíhá ve virtuální místnosti na MCU

– Ve stanovený čas se automaticky připojí TCS a začne 
zaznamenávat dění v místnosti

– Automatické vytáčení videokonferenčních jednotek 
zahraničních partnerů

– Automatické nastavení layoutu virtuální místnosti na MCU



Záznamy přednášek – Akutne.cz
• Záznam konferencí a seminářů pořádaných portálem Akutne.cz

• Za rok 2012 6899 hitů přímo na záznamy přednášek z 1456 unikátních IP 
adres

• Zajímavá GeoIP data:
– 1152 CZ,

– 210 SK,

– 34 AT,

– 17 DE,

– 14 CN,

– A např i TW, TR, AF apod.

• Ze sledování přístupů k záznamům vyplývá, že uživatelé sledovali jednu 
přednášku (typicky 15 – 20 minut včetně dotazů) v průměru 6,5 
minuty



Streaming
●Propojení s videokonferenční infrastrukturou
●Farma stremovacích serverů

● Windows Media
● Wowza – H.264, Flash

●Důležitá propagace před samotným přenosem
●Využití na MU

● Akutne.cz
● OVVM RMU
● FF MU

● KISK
● Ústav hudebních věd



Streaming – OVVM RMU
●Předávání čestných doktorátů
●Beseda s Madeleine Albright

● Aula PrF, zcela nedostatečná kapacita
● Statistiky streamu

● 433 unikátních IP adres
● 574 unikátních ID přehrávačů (uživatelé sdílí veřejné IP adresy)
● 208 uživatelů ve špičce

● Plus přenos do předsálí auly



Streaming – Akutne.cz
●Streaming konferencí, seminářů a workshopů
●15. PG kurs SEPSE a MODS

● Počet přístupů: 334
● Unikátních IP: 52

●IV. konference Akutne.cz
● Počet přístupů: 461
● Unikátních IP: 79 
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Speciální přenosy
• Tam, kde videokonference nestačí

• Spolupráce s výzkumnými týmy na konkrétních aplikacích (aktuálně - 
vědecké simulace a vizualizace, kultura, medicína, kinematografie)

• Vlastní řešení

– SW Ultragrid (ACM Multimedia 2012 Award)

– HW MVTP-4K

• Obousměrný obraz vysoce kvalitního obrazu a zvuku

– HD, 3D HD, 4K, 8K

– Vstupem kamera i výsledek simulací

– Výstup na LCD, projektory, dělené stěny (SAGE)

– (GPU akcelerovaná komprese) pro nasazení na linky s naší 
kapacitou než 10Gbps 

• Jsme součástí celosvětové komunity

– Pořádáme a účastníme se demonstrací 



UltraGrid
● Dostupná platforma pro nízkolatenční přenosy vysoce kvalitního obrazu
● Podpora přenosu až 8K nekomprimovaného i komprimovaného videa

• Postavená na běžně dostupném HW

– Linuxová PC a platforma s Mac OS X

– Běžné karty pro akvizici videa

– Běžné grafické karty

– Dostupná šířka pásma 10Gbps je výhodou, ale není nutná

– Nízkolatenční přenos = zpoždění cca. 100ms

• Open-source software, BSD licence



MVTP-4K
● Dedikovaná HW platforma
● Podpora přenosu až 4K (3D) videa
● Potenciálně ještě nižší latence než u přenosů uskutečněných pomocí SW 

UltraGrid
● V současné době vyžaduje 10GE konektivitu



Aplikace speciálních přenosů
● Vizualizace vědeckých dat



Aplikace speciálních přenosů
● Medicínské aplikace

– Přenosy kardiologických operací, oční operace, patologie



Aplikace speciálních přenosů
● Výuka na dálku



Aplikace speciálních přenosů
● Filmový průmysl

– Distribuované zpracování filmového materiálu, postprocessing



Aplikace speciálních přenosů
● Umění

– Distribuovaná představení: hudba, divadlo



Dotazy

Miloš Liška,mail: xliska@cesnet.cz, xliska@fi.muni.cz, tel:549496183

Video a webkonference vidcon@cesnet.cz
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