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Cíle 

• Zpřístupnit citlivé multimediální materiály 
studentům lékařských fakult UK tak, aby bylo 
minimalizováno riziko zneužití či úniku 

• Otevřít řešení pro ostatní lékařské fakulty 

 



Zdroje 

CESNET        http://videoserver.cesnet.cz/ 

• Proudování videa – (Video on demand) 
• Ve formátech Real Video, Windows media (VC-

1), Flash (FLV) a H.264 AVC (MPEG-4 Part 10) 

• Úložiště 50 TB, datový tok 8 Gb/s 
• Zálohování v odlehlé lokalitě 

• Podpora uživatelů (technická i metodická) 

http://videoserver.cesnet.cz/
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Zdroje 

Shibboleth - česká akademické federace 
identit  eduID.cz provozovaná CESNET 

• Identity provider 
• IdP zajišťuje přihlašování uživatelů v Shibboleth 

• IdP je součástí Centrální autentikační služby UK  

• Service providers 
• SP jsou aplikace, které umožňují přihlašování v prostředí 

Shibboleth do různých služeb 
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Řešení 
Vybudování a vzájemné propojení 4 serverů: 

 

uživatel 

MEDIA 

ENCODER STREAMING  
a úložiště dat 

SHIBBOLETH 



Řešení 
 

• Jednoduché intuitivní ovládání 

• Diferenciovaná chráněná distribuce dat 

• Podpora současných standardů 

• Otevřenost systému 

 



Řešení 
Vybudování a vzájemné propojení 4 serverů : 

 

o Encoder  
převod videí do požadovaného formátu (encoder.lf1.cuni.cz) 

o Media 
Webová služba + Token servis (medicalmedia.eu) 

o Shibboleth 
autentizační služba (shibboleth.lf1.cuni.cz) 

o Streaming + úložiště dat  
(využití technické infrastruktury CESNET) 

 



Podporované typy vstupních formátů 

• 3GP 

• Apple ProRes  

• Apple Intermediate Codec 

• ASF  

• AVCHD 

• AVC–Intra 

• AVI 

• DV  

• DVCPRO  

• Flash Video (On2 VP6)  

• HDV 

• Motion JPEG  

• MPEG–1  

• MPEG–2  

• MPEG–4 Part 2  

• MPEG–4 AVC (H.264)  

• MPEG  

• MXF (XDCAM)  

• QuickTime 

• VOB 

• WMV 

 



Typy výstupních formátů 

Server Encoder překóduje vstupní soubory do následujících kvalit: 

 
• 640x480 – základní 
• 720x576 – střední 
• 1280x720 – vysoká 
• 1920x1080 – HD 

 
Společné parametry jsou: 
Výstupní formát: mp4,  video data rate: 1600 Kbps, Video codec: MainConcept 
H.264, Audio codec: AAC, Audio data rate: 128 Kbps, Audio sample rate: 44100, 
Audio sample size: 1 

 
 
 

 
 



Uživatelské role 

• Uživatel  
veřejnost, student nebo pedagog 

• Editor  
vkládá videa 

• Admin  
spravuje vše (bůh nad vodami) 

 



Vkládání videa 

EDITOR 

ENKÓDOVACÍ SERVER 
STREAM.SERV.  

a ÚLOŽIŠTĚ 

WEBOVÁ SLUŽBA 

MedicalMedia.eu 
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Praktická ukázka 









 http://www.medicalmedia.eu/admin/video/edit.aspx?ID=128  
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Streaming multimedií 

UŽIVATEL 

WEBOVÁ SLUŽBA 

MEDICALMEDIA.EU 
STREAM.SERV. 

SHIBBOLETH 

MULTIMÉDIA 

TOKEN SERVIS 
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e-player 

Vkládání videí z 
medicalmedia.eu  

do jiných webů  
a portálů 

 

http://portal.med.m
uni.cz/clanek-564-
akutni-stavy-v-
neurochirurgii.html 
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www.MedicalMedia.eu 



Děkujeme za pozornost… 
 

RNDr. Čestmír Štuka, MBA 

cestmir.stuka@lf1.cuni.cz 

 

Tomáš Nikl 

tomas.nikl@lf1.cuni.cz 

 

Ing. Stanislav Szkandera 

szkandera@digitalmedia.cz 
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