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Abstrakt 

 

RIŠÁNI, Juraj: Multimediálne dielo – „Dve línie“. [Bakalárska práca]. Žilinská 

univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta; Katedra telekomunikácií a multimédií - 

Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.,2008. 30 s. 

 

 Predkladaná práca má teoretický a funkčný charakter. Je postavená na spracovaní 

multimediálneho diela v rôznych etapách jeho vzniku. Popisuje technické prostredie, 

ktoré s ním úzko súvisí. Pozostáva zo 7 kapitol. Prvá kapitola rieši teoretickú prípravu 

spracovania multimediálneho diela. Druhá až štvrtá kapitola sa zaoberá technickým 

prostredím, v ktorom pracujeme pri realizácii diela. Taktiež sú tu spomenuté jednotlivé 

typy kompresií, dátových kontajnerov a technickým parametrov, ktoré majú priami súvis 

s videokamerami. Táto časť nadväzuje na ďalšiu kapitolu, kde sú jednotlivé typy 

videokamier detailnejšie popísané. Šiesta kapitola rozoberá strih a základné postupy v 

strihovom programe Ulead Media Studio Pro 7.0. Spracované dielo je možné 

prezentovať, čo je popísané v siedmej kapitole. Na základe teoretickej prípravy, ktorá 

pozostáva z námetu a scenára, bola zrealizovaná konečná podoba multimediálneho diela 

na tému  „Dve línie“. 

Prácu dopĺňa zoznam použitej literatúry a prílohy. Tieto dotvárajú celkovú 

podobu finálnej práce. 
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AVCHD   - Advanced Video Codec High Definition 
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Slovník termínov 

 
Huffmanovo kódovanie – algoritmus, pri ktorom sa jednotlivé znaky konvertujú podľa 

dĺžky do bitových reťazcov. Znaky s častejším výskytom sú kódované do kratších 

reťazcov a znaky so zriedkavým výskytom sú zas v dlhých reťazcoch (aj dlhšie ako 8 

bitov).Pri dekódovaní sa používa tabuľka s pravidlami priradenia jednotlivých bitov ku 

kódovaným dátam. 

 

Plug&Play - počítačová technológia umožňujúca jednoduchšie rozpoznávanie hardwaru, 

umožňuje operačným systémom správne zistiť, aký hardware je v počítači. Na základe 

tohto môže automaticky k tomuto hardwaru nainštalovať či spustiť príslušné ovládače. 

 

TCP- Transmission Control Protocol – internetový protokol, pre prenos dát, ktorého 

spojenie má tri fázy: nadviazanie spojenia, prenos dát a ukončenie spojenia. Počas 

spojenia sa inicializujú parametre ako poradové číslo paketov, aby sa zabezpečilo správne 

poradie doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Úvod 
 

V súčasnosti sú multimédiá neodmysliteľnou súčasťou bežného života. Sú reálne 

prítomné v rôznych oblastiach a ovplyvňujú naše každodenné bytie. Či už sa jedná 

napríklad o televíziu, internet alebo mobilnú komunikáciu. Na súčasný vývoj 

multimediálnych technológií má veľký vplyv človek a jeho vysoké požiadavky na 

kvalitnejší život. Už v dobe bratov Lumierovcov boli ľudia fascinovaní pohyblivým 

obrazom a so zvedavosťou sa zúčastňovali verejných filmových projekcií. 

 Multimediálne technológie prežívali svoj najväčší rozmach v poslednom desaťročí 

uplynulého storočia, kedy nastala viditeľná expanzia v tomto odbore. 

Hnacím motorom, ktorý viedol k tomuto rozmachu boli na vtedajšiu dobu nové a predtým 

nepredstaviteľné technológie. Vývoj ide dopredu a s ním aj rozvoj a vývoj nových 

technológií.  

 Neodmysliteľnou súčasťou multimediálnych technológií je aj spracovanie videa. 

Predchádza mu teoretická príprava, v ktorej sa stanovuje plán vypracovania diela. K jeho 

spracovaniu je potrebné dostatočné ovládanie technického prostredia, ktoré sa neustále 

vyvíja. V priebehu niekoľkých rokov precízneho rozvoja sa napríklad kamery stali 

natoľko výkonnými a kvalitnými, že aj v rukách amatéra môžu vznikať hodnotné diela. 

Pre správnu orientáciu sa na trhu videokamier je vhodné byť oboznámený aj s ďalšími 

technickými informáciami ako sú spôsob záznamu a samotné vybavenie.  

Doba, kedy strih videa bol výsadou profesionálnych štúdií je dnes už pre nás 

ťažko predstaviteľná. Možnosť zostrihať si a upraviť nasnímaný materiál je už 

samozrejmosťou. Pre kvalitný strih sa používajú rôzne strihové programy, ktoré dokážu 

okrem strihu nasnímaný obraz aj doplniť o rôzne efekty, titulky, ale aj upraviť jeho 

zvukovú zložku. Výsledkom môže byť materiál, ktorý znesie aj prísnejší pohľad 

odborníka.  

 Samotný strih ale nieje konečným krokom pri tvorbe multimediálneho diela. Na 

záver dochádza k výberu vhodného spôsobu prezentácie. V tejto fáze musí byť jasné pre 

koho je vytvorené dielo určené. Ak ide o prezentáciu na internete, použije sa vyššia 

kompresia na docielenie maximálneho zmenšenia dát pri akceptovateľnej kvalite obrazu. 

Naopak, ak je produkt určený pre stolové DVD prehrávače, kde nie sme až tak limitovaní 

veľkosťou súboru, môžeme využiť menšiu kompresiu pre kvalitnejší obraz a zvuk. 
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1 Teoretická príprava na realizáciu diela 
 

Samotný proces tvorby akejkoľvek práce by mal byť od začiatku do konca vopred 

naplánovaný. Vyhneme sa tak čiastočne problémom pri spracovávaní a dielo má od 

začiatku vytýčený jasný cieľ, ale aj spôsob jeho naplnenia. To znamená stanovenie si 

realizačného scenára, pre plynulejší postup práce. V ňom si určíme jednotlivé priority a 

spracujeme ich do finálnej podoby. Pri tvorbe sa nesmie podceniť, keďže pre 

vypracovanie práce je kľúčový. Autor v prvom rade vypracuje rozbor prostredia. Jedná sa 

o štúdium a zozbieranie materiálov potrebných pre realizáciu diela. Následne dochádza 

ku výberu podstatných a menej podstatných zdrojov a stanovenie ich priority pre našu 

prácu. V záverečnej fáze dochádza k využitiu zozbieraných informácií a materiálov a ich 

spracovanie do konečnej podoby. 

 Prvým krokom pri realizácii môjho multimediálneho diela bola literárna príprava. 

Tá zahŕňa explikáciu, námet, literárny a technický scenár. Explikácia odpovedá na tri 

základné otázky: Čo? Prečo? Ako? Teda stručne charakterizuje čo chcem spracovať, 

prečo to robím a akým spôsobom to chcem spraviť. Ďalej námet, ten popisuje ako bude 

myšlienka deja obrazovo vyjadrená a zároveň formuluje východisko a čiastočne aj obsah 

diela. Je určený pre ďalšie spracovanie. Technický scenár je členený do obrazov. Obraz 

v scenári môže mať hlavičku, kde sa nachádzajú základné údaje o interiéry resp. exteriéry 

a počasí. Sú to teda informácie o mieste a čase natáčania. Scenár je členený na ľavú 

stranu, kde sa nachádza podrobný rozpis jednotlivých záberov (napr.: D - detail, PC - 

polocelok) a pravú stranu so zvukovou zložkou (ruchy, hudba, komentáre). 

 

1.1 Explikácia 

 

Čo? –  Spot na tému motokrosového športu a jeho prezentácie. Pre jazdca výplň volného 

času, ale aj  životná láska. Forma prezentácie na námet dvoch línií. 

 

Prečo? –  Preukázanie nadobudnutých schopností autora počas štúdia, prostredníctvom 

multimediálneho diela, ktoré približuje súťažný deň na motokrosovej trati bežnému 

divákovi. 
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Ako? – Materiál je zostrihaný do krátkych obrazov, ktoré sú spracované v dynamickom 

slede. Video je doplnené hudbou, ktorá dotvára a doprevádza obraz. Zábery jazdcov na 

trati sú striedané so zábermi divákov a inými detailmi okolitej prírody. Práca bola 

nasnímaná videokamerou Sony DCR-TRV240E, ktorá na záznam používa pásky typu 

Digital 8 a video ukladá v DV formáte. Strih bol realizovaný v programe Ulead Media 

Studio Pro 7.0 a následne vyexportovaný na CD. 

 

1.2 Námet 

 

Bakalárska práca je postavená na téme dvoch línií, ktoré neprebiehajú paralelne, ale za 

sebou. Využitie témy „Dve línie“ má za cieľ oboznámiť diváka s týmto športom. Prvá 

línia opisuje motokrosový areál osadený do prírody. Zachytáva pokoj a kľud, akoby ani 

nešlo o motošport. Jednotlivými zábermi predstavuje samotnú trať a jej blízke okolie. 

Druhá časť spracováva už samotný motokrosový pretek. Obe línie vytvárajú kontrast 

pokoja a ruchu, prírody a techniky. Dielo je spracované do formy spotu. Hlavným cieľom 

každého spotu je  poukázanie na skutočnosti danej problematiky. Jeho účelom nieje 

poučovať, ale prezentovať tému zvolenou formou s využitím dostupných obrazových 

možností. 
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2 Technické prostredie 

 

2.1 CCD snímače 

 

2.1.1 Rozlíšenie snímačov 

 

CCD snímač je srdcom každej digitálnej kamery (obr.1). Na ňom a vďaka nemu je 

zaznamenané to, čo vidíme objektívom. Počet megapixelov u kamery nieje až tak 

dôležitý. Video v rozlíšení PAL má veľkosť obrázku 720 x 576 bodov. Na to, aby sme 

takýto obraz zachytili, nám úplne stačí snímač s rozlíšením 0,8 Mpx. Aj na HD rozlíšení 

bude stačiť 2 Mpx snímač. Takže to, že dnes do malých spotrebných kamier dávajú 

výrobcovia snímače s rozlíšením 2-3 Mpx, nesúvisí s video funkciami kamier, ale s ich 

fotografickou zložkou. Aj keď, ak má snímač viac megapixelov a kamera využíva 

elektronickú stabilizáciu obrazu, je to výhoda. Nedochádza totiž ku zníženiu kvality 

obrazu, ktorú inak elektronická stabilizácia spôsobuje. 

 

Obr. 1: CCD snímač v skutočnosti 

 

2.1.2 Veľkosť snímačov 

 

Ďaleko dôležitejšia je veľkosť snímača. Udáva sa v palcoch, pri profesionálnych 

kamerách dosahuje hodnoty 2/3“, u nižšej triedy poloprofesionálnych kamier 1/3-1/2“ a 
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pri spotrebných kamerách sa pohybuje od 1/6-1/4“. Čím väčší snímač, tým väčšia plocha, 

na ktorú dopadá svetlo, tým väčší dynamický rozsah, teda aj viac prekreslená kresba 

záberu (predovšetkým v tmavých partiách). Najrozšírenejšie sú v súčasnosti CCD 

snímače, ale u niektorých drahších kamier sa už začínajú používať i CMOS snímače, 

ktoré by mali mať väčšiu presnosť farebného podania.  

 

2.1.3 Počet snímačov 

 

Kamery sú buď jedno alebo trojčipové. Je to i logické, buď na jeden čip dopadá, cez 

špeciálny farebný filter, ktorý obsahuje zelené, modré a červené „bunky“ (obr.2), celý 

svetelný lúč, alebo je tento v prípade 3-čipových kamier cez rad hranolov rozložený tak, 

že na každý čip dopadá farba samostatne (obr.3). Pre obraz to potom znamená, že pri 

jednočipových kamerách je v prípade horších svetelných podmienok viditeľné nepresné 

podanie farieb. V obraze je prítomný šum. Teda točíme v nádherný slnečný deň na ulici, 

na prvý pohľad nevycvičené oko nespozná rozdiel medzi zábermi z jedno a trojčipovej 

kamery. Ale ak budeme točiť v zatemnenej miestnosti pri večernej oslave, aj laik na prvý 

pohľad uvidí rozdiel.  

 

Obr. 2: Jednotlivé RGB farby na CCD snímači 
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Obr. 3: Princíp 3CCD snímača 

 

2.2 Ostrenie (fokus) 

 

Rovnako ako väčšina fotoaparátov disponujú aj amatérske videokamery obvodmi pre 

automatické zaostrovanie. Podľa konštrukcie sa jedná buď o aktívny autofokus pracujúci 

na princípe merania odrazeného lúča (infračervený alebo ultrazvukový) od objektu, alebo 

o pasívny systém vyhodnocujúci kontrast snímaného obrazu (princíp vychádza zo 

zistenia, že rozmazaný objekt je menej kontrastný než objekt správne zaostrený). Väčšina 

prístrojov teda umožňuje prepínanie medzi režimom AUTO, kde prístroj zaostrí sám 

(väčšinou na objekt uprostred záberu), a režimom manuálnym, kde kameraman zaostruje 

ručne krúžkom objektívu. Vzhľadom k pomerne krátkej ohniskovej vzdialenosti 

objektívov videokamier sa využíva ešte tlačidlo tzv. rýchleho doostrenia, ktoré v 

manuálnom režime zaostrí na nekonečno (čo je väčšinou vzdialenosť od 10 -15 metrov) a 

zostane v tejto polohe. Pri natáčaní na väčšie vzdialenosti (napr. v prírode, z tribúny 

športového štadiónu alebo z rozhľadne) tak bude obraz stále zaostrený bez rušivého 

„dýchania" autofokusu. 
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2.3 Vyváženie bielej (white balance) 

 

Správne zobrazenie farieb v kamere je závislé na druhu osvetlenia záberu. Rôzne svetelné 

zdroje žiaria v odlišných častiach viditeľného spektra a spôsobujú charakteristické 

zafarbenie obrázku. V profesionálnych kamerách sa používajú dva základné filtre: denné 

svetlo (farebná teplota 5600K) a umelé svetlo (farebná teplota 3200K). Okrem tohoto 

hrubého nastavenia je potom možné ďalším ovládacím prvkom nastaviť konkrétnu 

farebnú teplotu presne. Pri amatérskych zariadeniach sa väčšinou spoliehame na automat, 

ktorý nám vo väčšine prípadov vyhovuje.  

Problémy však nastávajú pri zmiešanom osvetlení. Väčšina amatérskych kamier je 

pre tieto prípady vybavená prepínačom WHITE BALANCE s polohami AUTO 

(automatické nastavovanie), INDOOR - prípadne symbol žiarovky (umelé osvetlenie) a 

OUTDOOR – vyjadrené často symbolom slniečka (prirodzené slnečné svetlo). V 

extrémnych prípadoch je teda možné pevne nastaviť požadovanú hodnotu. Kvalitnejšie 

prístroje potom prevzali úplne manuálne nastavenie z profesionálnych kamier. Toto 

nastavenie sa robí pomocou čistej bielej plochy, na ktorú dopadá požadované osvetlenie 

(väčšinou postačí biely papier alebo stena). Na túto plochu sa zameria kamera tak, aby 

biela farba vyplňovala celú plochu obrazu a po stlačení nastavovacieho tlačidla sa cca 3 

sekundy počká, až si kamera vyváži farby. Takéto nastavenie si potom kamera pamätá po 

celú dobu záberu. Pri každej zmene osvetlenia je prirodzene nutné toto nastavenie 

zopakovať.  

 

2.4 Clona 

 

Clona je zariadenie, ktoré zaisťuje, aby na snímací čip dopadlo presne požadované 

množstvo svetla. Pri veľkom jase sa clona zatvára až na minimálny otvor v strede 

objektívu (clonu je možné taktiež zatvoriť úplne a tým objektív uzatvoriť). Pri nízkej 

intenzite osvetlenia sa clona naopak otvára až po maximum, keď svetlo prechádza 

objektívom v celom jeho priereze. Pri normálnych svetelných podmienkach pracuje 

v kamere clona automaticky. Najlepšie kamery pre tieto prípady opäť používajú prvok 

prevzatý od profesionálov, teda ručnú clonu, ktorá umožňuje zacloniť objektív presne 

podľa požiadavky kameramana. Bohužiaľ, je však väčšinou mechanická clona ovládaná 

servomotorom (a teda s plynulou reguláciou) nahradená elektronickým prvkom, ktorý sa 
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pohybuje skokovo po jednotlivých clonových číslach, čo vlastne sťažuje rôzne zmeny 

clony behom záberu. 

 

2.5 Rýchlosť uzávierky (speed shutter) 

 

Zo základných princípov videa vyplýva, že jeden polsnímok (v Európskej norme PAL) 

trvá 1/50 sekundy. Päťdesiat polsnímkov za sebou teda vytvorí sekundový záznam. Pre 

bežné zábery to postačí, ale pri veľmi rýchlych pohyboch je 1/50 sekundy tak dlhý čas, že 

sa napríklad miesto tenisovej rakety pri podaní zaznamenáva len rozmazaná plocha, ktorú 

raketa za túto dobu „nakreslila". Pre tieto prípady je teda kamera vybavená elektronickou 

uzávierkou, ktorá umožňuje snímací čas skrátiť, napríklad až na 1/10000 sekundy. Počet 

polsnímkov sa tým avšak nezvyšuje, stále je ich len 50, ale CCD snímač sníma obraz 

práve len túto skrátenú dobu. Pretože však snímač vyžaduje určité množstvo svetla, je 

potrebné kratší čas kompenzovať viac otvorenou clonou, prípadne zvýšením hladiny 

osvetlenia záberu. Výsledkom sú potom dokonale ostré zábery i veľmi rýchlo sa 

pohybujúcich objektov. 

Zo vzájomnej závislosti času a clony však vyplýva ešte jedna veličina a tou je tzv. 

„hĺbka ostrosti". Z praxe vieme, že predmet v určitej vzdialenosti od objektívu je potrebné 

presne zaostriť. Obraz je však dostatočne zaostrený vždy v určitom rozsahu. Tak 

napríklad pri vzdialenosti 3 metre môže byť za určitých okolností ostrý obraz od 2,90 m 

až po 3,10 m. Hĺbka ostrosti je teda v tomto prípade 20 cm. A práve hĺbku ostrosti 

môžeme ovplyvniť spoločným nastavením času a clony. 

Hĺbka ostrosti je tým menšia, čím menej je zatvorená clona objektívu. Pokiaľ teda 

napríklad pri rozhovore požadujeme neostré pozadie za hovoriacimi osobami, môžeme 

znížiť hĺbku ostrosti práve otvorením clony. Presvetlený obraz potom môžeme 

kompenzovať vhodným skrátením času elektronickej uzávierky. 

 

2.6 Stabilizátor obrazu 

 

Pre stabilný obraz, najmä pri záberoch s využitím optického priblíženia, sú už skoro 

všetky kamery vybavené stabilizátorom obrazu. Podľa konštrukcie môže byť buď 

elektronický, alebo optický. Prvý z nich kompenzuje nechcené pohyby kamery posunom 

výrezu obrazu po snímači (čím má snímač viac aktívnych bodov, tým bude účinok väčší), 
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optický pracuje na princípe prestavovania optických členov v objektíve, takže na rozdiel 

od elektronického neobmedzuje počet efektívnych bodov snímača. Aj napriek ich 

dokonalosti nedokážu roztrasenie eliminovať úplne. Najmä pri snímaní s dlhými 

ohniskami treba rátať s určitým chvením obrazu. Trocha sa tomu dá predísť použitím 

kvalitného statívu. 

 

2.6.1 Elektronická stabilizácia 

 

U bežných domácich zariadení sa väčšinou stretávame s elektronickou stabilizáciou 

obrazu. Je síce vyspelejšia než optická korekcia, ale zato je o poznanie lacnejšia. Funguje 

tak, že obraz snímaný CCD prvkom je o niečo málo väčší než ukladaný snímok. 

Elektronicky je tento obrázok vyhodnotený obvodmi kamery, kde sa porovná 

s predchádzajúcou snímkou a analýzou sa zaistí posun obrazu vplyvom chvenia. 

Nakoniec sa vytvorí výrez z celkového obrazu tak rozumne, aby sa eliminovalo chvenie. 

Tento systém je celkom jednoduchý a pre výrobcov pomerne nenákladný. Nevýhodou je 

však zníženie počtu aktívnych pixelov, ktoré sa podieľajú na výslednom (orezanom) 

obraze, ktorý je určený pre záznam. Tento nedostatok do istej miery odstraňujú posledné 

modely elektronických stabilizátorov, ktoré pracujú s CCD snímačmi s väčším rozlíšením 

než ktoré je potrebné pre TV normu. Výrez obrazu potom odpovedá skutočnému TV 

rozlíšeniu a obraz je tak veľmi kvalitný. Vedľajším produktom tejto technológie je 

využitie týchto kamier ako digitálnych fotoaparátov zaznamenávajúcich statické obrázky 

na pamäťovú kartu v podstatne väčšom rozlíšení než pohyblivé videosekvencie na pásku. 

 

2.6.2 Optická stabilizácia 

 

Optická stabilizácia je oproti elektronickej účinnejšia, avšak je taktiež výrobne 

náročnejšia. Z toho plynie následne aj ich vyššia cena. Pracuje na báze vychyľovania 

optických prvkov priamo v objektíve kamery (obr.4). Informácie dostáva od 

gyroskopických senzorov, ktoré zaznamenávajú nežiadúci pohyb. Vyhodnocovacie 

obvody neorezávajú obraz z CCD prvku, ale priamo pôsobia na vychyľovaciu optickú 

sústavu zostavenú z pohyblivých optických prvkov oddelených kvapalinou s podobnými 

svetelnými vlastnosťami ako sklo, takže obraz dopadá aj pri chvení stále na rovnaké 
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miesta CCD prvku. S optickým stabilizátorom preto nieje degradované rozlíšenie obrazu 

o orezané časti a obraz je veľmi kvalitný. 

 
Obr. 4: Optická stabilizácia obrazu 

 

2.7 Štandard IEEE-1394 (FireWire, i-Link) 

 

Táto vysoko výkonná sériová zbernica, navrhnutá vývojovým týmom spoločnosti Apple 

niekedy v r.1980, sa stala jedným zo štandardov pre prenos dát medzi multimediálnymi 

zariadeniami ako kamera, fotoaparát, ale i HDD rekordéroch, scanner, televízia, stereo 

systémy, herné konzoly. FireWire definuje nielen protokol pre samotnú sériovú 

komunikáciu, ale aj príslušný systém pre vzájomné prepojenie jednotlivých zariadení 

(poskytuje obdobné služby ako moderné paralelné zbernice, ale s nižšími nárokmi).  

V rokoch 1990 sa stal veľkou konkurenciou (a stále je) pre USB. Obe rozhrania si 

našli však svoje miesto a sú dostatočne využívané. IEEE-1394 respektíve FireWire či i-

Link zbernica, sa usadila majoritne v už spomínaných digitálnych kamerách, USB zas v 

ostatných zariadeniach (fotoaparát, mp3 prehrávače, atď.). Každopádne to má však svoje 

opodstatnenie. K tým dôležitým by sa dala priradiť možnosť komunikácie po zbernici bez 

potreby externe dodávať elektrickú energiu. Uplatnenie sa nájde napr. tam, kde je 

potrebné pretočiť záznam z jednej kamery do druhej.  

 

2.7.1 Zapojenie 

 

Štandardný kábel pre komunikáciu sa skladá z troch párov. Jeden pár je určený pre 

napájanie a zostávajúce dva pre komunikáciu. Kábel pre napájanie môže poskytnúť 8-

40V, 1.5A max. el. energie. Málokedy sú však využité. Bežný kábel FireWire (obr.5), 

prenáša dáta medzi zariadeniami rýchlosťami 100, 200 alebo 400 Mbit/s. Doporučená 
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max. dĺžka kábla pre zaručenie prenosovej rýchlosti 400Mbps je 4,5m a zároveň je táto 

dĺžka normou pre prepojenie jednotlivých zariadení. Nieje zakázané používať dlhšie 

pripojenie, ale v tomto prípade sa musí počítať s poklesom prenosovej rýchlosti. FireWire 

špecifikuje rôzne modifikácie kábla a to: 

6 - 6 pinový kábel (využíva sa pre zariadenia ako sú HDD, CD ) 

6 - 4 pinový kábel (pre komunikáciu medzi radičom FireWire a kamerou, fotoaparátom, 

mp3 prehrávačom) (obr.6) 

4 - 4 pinový kábel (najčastejšie pre komunikáciu medzi dvoma kamerami) 

 

Obr. 5: IEEE 1394 konektor 

 

 

Obr. 6: FireWire 4-6 pinový kábel 

 

Tieto informácie však neplatia pre štandard IEEE1394b kde sa využíva iný typ 

konektorov. Jedná sa o 9 pinovú verziu, kde rýchlosť dosahuje 800 Mbit/s. Aj tu sú rôzne 

modifikácie: 

9 na 4-pinový (obr.7) 

9 na 6-pinový (obr.8) 

9 na 9-pinový (obr.9) 
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Obr. 7: 9 na 4-pinový konektor FireWire 

 

 

Obr. 8: 9 na 6-pinový konektor FireWire 
 
 

 

Obr. 9: 9 na 9-pinový konektor FireWire 

 

Hoci sa FireWire radí medzi tzv. hot swap zariadenia, teda možnosť pripájať a odpájať 

bez vypnutia alebo reštartu, môže aj tu dojsť ku skratovaniu kontaktov zásuvky FireWire 

a následnému znehodnoteniu pripojeného zariadenia (kamery). FireWire podporuje tiež 

technológie plug-and-play (pripojenie zariadenia bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek 

ovládačov). 
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2.7.2 Dátový Model protokolu 1394 

 

 Celý protokol sa skladá z troch vrstiev. Fyzickej, linkovej a transakčnej (obdoba TCP 

komunikácie). Fyzická vrstva zaisťuje samotnú komunikáciu medzi ďalšími zariadeniami, 

zároveň sa stará o to, aby boli dáta odosielané len jedným zariadením, ďalej inicializuje 

komunikačné cesty, kóduje a dekóduje dáta. Linková vrstva sa stará o systém prenosu dát. 

Riadi odchod a príchod dát, overuje platnosť dát, prevádza kontrolné súčty dát. 

Transakčná vrstva vybavuje jednotlivé požiadavky pre čítanie alebo zápis príslušných dát, 

zároveň sa stará o komunikáciu medzi sériovou a PCI zbernicou, poprípade medzi 

zbernicou a mikroprocesorom.  

 

2.7.3 Zbernica FireWire 

 

Zbernica FireWire je navrhnutá na komunikáciu so širokou škálou rozdielnych zariadení 

a to i bez prítomnosti počítača. ide o rozhranie typu peer-to-peer. Komunikácia prebieha 

vo dvoch režimoch, asynchrónnom a izochrónnom. Asynchrónny režim je použitý vždy 

keď dôjde k akémukoľvek rušeniu na zbernici. V prípade chýb sú dáta zaslané 

opakovane. FireWire pracuje aj na izochrónnom prenose dát. Tento spôsob komunikácie 

poskytuje práve spomínanú garantovanú výkonnosť zbernice aj v prípade pripojenia 

niekoľkých rôznych zariadení. V prípade "resetu" zbernice či pripojenia nového 

zariadenia do zbernice sa vždy konkrétne zariadenie pýta na tento register. Príkladom 

môže byť pripojená DV kamera, ktorá bude požadovať rýchlosť zbernice 30Mbps (cca 

25Mbps pre video dáta a 4-5Mbps pre audio). Zbernicou sú poslané dáta v 125ms cyklu. 

Z toho 25ms je rezervovaných pre asynchrónny prenos na zbernici. V ďalšom kroku radič 

pridelí zariadeniu číslo kanálu (0-63), a zaháji požadovanú komunikáciu. Všetky 

izochrónne pakety sú potom identifikované na základe prideleného čísla. V prípade, keď 

zariadenie požiada o ukončenie izochrónneho prenosu dát, je uvoľnené pridelené 

identifikačné číslo a  pridelená dátová kapacita (priepustnosť zbernice). 

 

2.8 USB  

 

Za vznikom stojí spolupráca firiem Hewlett-Packard, Lucent, Intel, Microsoft, NET a 

Philips. Bol štandardizovaný spoločnosťou USB Implementers Forum (USB-IF), ktorej 
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členmi sú práve všetky menované firmy. Cieľ, ktorý sa sledoval pri vyvinutí USB bolo 

zbavenie sa všetkých predtým používaných seriálových a paralelných portov, pretože 

neboli dostatočne štandardizované a vyžadovali množstvo ovládačov. USB bolo 

navrhnuté tak, aby periférie mohli byť pripojené Plug&Play, teda bez potreby 

reštartovania pri pripájaní či odpájaní. Prvou verziou bolo označenie 0.7, ktoré vyšlo v 

novembri 1994. V januári 1995 vyšlo USB verzia 1.0 s maximálnou prenosovou 

rýchlosťou 12 Mbitov za sekundu. Jeho nástupca 2.0 prišiel na trh roku 2000 a USB-IF ho 

štandardizovalo na konci roku 2001. Oproti staršej verzii má 40 násobné zrýchlenie. 

Kompatibilita s USB 1.0 ostala samozrejme zachovaná. Najvyššia rýchlosť je 480 Mbps 

označovaná aj Hi-Speed. Táto verzia sa používa s úpravami dodnes. Všetky zariadenia 

USB majú funkciu tzv. bacward compatibility, teda spätnej kompatibility. USB teda 

zatiaľ disponuje 3 rýchlosťami. Pomalšou rýchlosťou pre zariadenia, ktoré nepotrebujú 

vysoké prenosové rýchlosti (Low speed – pomalá rýchlosť). Sú to napríklad myši 

a klávesnice. Tu sa dosahuje rýchlosť 1,5Mb za sekundu . ďalej pre rýchlejšie zariadenia 

je plná rýchlosť 12Mb za sekundu (Full speed – plná rýchlosť). A nakoniec už spomenutá 

Hi-Speed. Momentálne sa pracuje na štandarde USB 3.0, kde rýchlosť prenosu vzrastie na 

4,8 Gbps. Jeho nástup sa očakáva v roku 2009. Existuje niekoľko druhov USB 

konektorov. Sú to konkrétne typ A a typ B (tzv. prípojka a receptor) (obr.:). Pri USB 2.0 

boli pridané Mini-B prípojka a receptor. Taktiež bola dokončená špecifikácia Micro-USB, 

ktorá má menšiu veľkosť konektora. Uplatnenie si našla pri mobilných telefónoch, 

digitálnych fotoaparátoch, ale aj PDA zariadeniach.  

 

Obr. 10:USB typ A a typ B 

 USB bol pôvodne navrhnuté pre počítače, ale využitie našiel aj v DVD 

prehrávačoch, autorádiách, mobilných zariadeniach, ale tiež prenosných pamäťových 

médiách a ďalších zariadeniach. 
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3 Kompresia digitálneho videa 
 

Na začiatok príklad, koľko priestoru zaberie nekomprimované video. Pri jednej minúte 

videozáznamu bez použitia kompresie v rozlíšení 720x576 pixelov a snímkovej 

frekvencii 25 Hz, využijeme farebný model RGB, pri ktorom potrebujeme 3 x 8 bitov  

(pre každú farbu jeden bit) pre reprezentáciu každého obrazového bodu. Kapacita 

potrebná pre túto minútu je teda: 720 x 576 x (3x8) x 25 x 60 = 14929920000b, čo je 

približne 1,738 GB. Na hodinu záznamu by sme potrebovali teda vyše 100 GB pamäte. 

Z tohto dôvodu sa pre tieto veľké objemy dát väčšinou používa nejaký druh stratového 

algoritmu. Pre kompresiu videa sa používajú tzv. kodeky. Slovo je zložené z ďalších 

dvoch slov, KOmpresor a DEkompresor. Pri kompresii sa teda využíva nejaký kodek pre 

zakódovanie videa do menšej polohy. To sa následne pri prehrávaní v reálnom čase 

dekóduje. 

 Kompresiu môžeme rozdeliť podľa typu kodekov, ktoré používajú a to na stratovú 

a bezstratovú.  

 

3.1 Stratová kompresia videa 

 

Stratová kompresia je založená na nedokonalosti ľudského zraku.  Využíva že skreslenie 

v určitej miere naše oči nepostrehnú. Napríklad statický obraz v dĺžke pár sekúnd 

môžeme nahradiť jedným snímkom, pričom si to divák nevšimne a zároveň dokážeme 

ušetriť miesto. 

 

3.1.1 MPEG-1 

 

Bol vytvorený v roku 1989 skupinou Motion Pictures Experts Group (MPEG) , ktorej 

cieľom bolo vytvoriť štandard pre kompresiu videa. Je navrhnutý pre rozlíšenie 352x288 

bodov a 25 snímkov/s. Dátový tok je 1,5 Mbit/s. Princíp kódera a dekódera MPEG 

využíva tri typy snímkov: I, P, B (obr.11). Snímky I (Intra) predstavujú kľúčové snímky, 

ktoré kódujú naraz celý obraz. Obsahujú potrebné dáta pre dekompresiu a zobrazenie 

obrazu. K ich dekódovaniu potom nie sú potrebné okolité snímky. To však neplatí pre 

snímky P (Forward predicted frames), ktoré vychádzajú z doprednej predikcie a ako 

referenčný snímok pre rekonštrukciu používajú najbližší z predošlých I alebo P snímkov. 
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Nakoniec snímky B (Bidirectional predicted frames) kódujú obraz pomocou obojsmernej 

predikcie. Využívajú k tomu predchádzajúci a nasledujúci I alebo B snímok. Túto 

sekvenciu obrázkov nazývame GOP (Group of Pictures). Každý výrobca systému si môže 

vytvoriť GOP vlastnej dĺžky. Podmienkou je obsahovanie minimálne jednej I-snímky. 

Táto štruktúra však nieje moc vhodná pre účely presného strihu, nakoľko strih sa dá 

uskutočniť len v mieste I-snímky. Pre presný strih by musel výsledný videosúbor 

obsahovať iba I-snímky., čo by však malo za následok veľký nárast objemu dát. Pre 

zníženie oneskorenia sa snímky prenášajú v zmenenom poradí. Podľa neho boli 

komprimované všetky videá pre VCD (Video CD – kvalita porovnateľná s VHS).Medzi 

nevýhody patrí, že podporuje len konštantný dátový tok (CBR – constant bit rate). Vďaka 

spôsobu kompresie nieje vhodný na editáciu videa. 

 

 

Obr. 11: Delenie obrazových snímkov IPB 
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3.1.2 MPEG-2 

 

Bol vytvorený v roku 1991. Pracuje obdobne ako jeho predchodca, umožňuje však 

výrazne vyššie rozlíšenie. Oproti MPEG-1 dokáže pracovať s variabilným dátovým 

tokom (VBR – Variable bit rate). To znamená že pri kompresii sú rozpoznané scény, 

ktoré obsahujú veľmi podobné snímky. Tieto obrazy majú medzi sebou len veľmi malé 

rozdiely. Napríklad statická scéna so spustenými stopkami. Na celej snímke sa menia 

jedine číslice na stopkách. V takomto prípade pri kompresii sa použije málo kľúčových 

snímkov a taktiež relatívne málo doplnkových informácií, určených na dopočet 

výsledného obrazu. Opakom je napríklad plavecký bazén s plavcami v dráhach. 

Výsledkom bude nakoniec priemerný dátový tok a teda výsledný súbor menší než pri 

použití CBR. Takýto obraz je aj kvalitnejší nakoľko pri náročnejších scénach sa dočasne 

zvýši dátový tok. Na rozdiel od MPEG-1 dokáže pracovať s prekladanými snímkami. 

MPEG-2 bol vyvinutý pracovať v rozlíšení 720x576. Využíva sa hlavne vo filmovom 

priemysle. Je to hlavne DVD Video, ale aj HD-DVD a Blu-ray. Pre rozlíšenie High 

Definition bol navrhovaný MPEG-3, nakoniec ho však vývoj MPEG-2 pohltil.  

 

3.1.3 MPEG-4 

 

Objavil sa v roku 1998. Je to štandard, ktorý je hlavne určený na kompresiu videa 

a digitálnych dát. Nezávislý na prenosovej platforme, čo znamená jeho využitie od 

mobilných telefónov 176x144 až po HDTV (2048x2048). Našiel využitie pri doručovaní 

dát po sieti (streaming, multicasting), distribúcia dát na CD, pri videotelefonátoch 

a televíznom vysielaní kde je veľmi malý dátový tok. Pod jeho krídla patria vysoko 

účinné kódery, ktoré pri spomenutom nízkom dátovom toku dokážu zachovať dostatočnú 

kvalitu obrazu. Jedná sa teda o množinu parametrov a vlastností, ktoré musí kompresor 

spĺňať pre kompatibilitu. Najznámejšie kodeky, využívajúce kompresiu MPEG-4 sú 

Microsoft MPEG-4 v1, v2 a v3, DivX 4, DivX 5, XviD. Pochádza z MPEG-1 a MPEG-2. 

Na princípe MPEG-4 je postavený formát ASF. Podporuje prekladané a progresívne 

riadkovanie. Taktiež kódovanie CBR a VBR s plynulou zmenou kódovacej rýchlosti. 
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3.1.4 DivX  

 

Jeho vznik je dosť kuriózny. Spoločnosť Microsoft vydala vlastné verzie kodekov 

MPEG-4. najúčinnejší niesol názov MPEG-4 Version 3 a umožňoval pridávanie 

videostopy len do dátového kontajnera ASF, nakoľko pre kontajner AVI tu bol vytvorený 

zámok. Ten ďalší export znemožňoval. Spojenie síl dvoch hackerov Francúza Jérôme 

Rota a Nemca Maxa Morice toto obmedzenie odstránilo a vydali jeho "pirátsku" verziu 

nesúcu označenie DivX:-) 3.11 Alpha. V roku 2001, vďaka veľkej popularite prešiel do 

komerčnej sféry a vydal už vlastný kodek DivX 4. Nedosahoval kvalitu riešenia ako 

pôvodný od Microsoftu a po 2 rokoch bol nahradený ďalšou verziu DivX 5 Pro. 

Momentálne sa nachádza vo verzii 6.7. Ide o kóder, ktorý v relatívne nízkych dátových 

tokoch 500 až 4000 kbit/s dosahuje výbornú kvalitu obrazu. Oproti konkurencii patrí 

medzi najrýchlejšie. Kóder DivX je pomerne široko rozšírený nielen PC a tiež v 

stolových DVD prehrávačoch. Medzi nevýhody patrí nemožnosť prehrávania dokonalého 

priestorového zvuku, keďže je všetko uložené vo formáte AVI. 

 

3.1.5 XviD 

 

XviD je open source projekt, keď skupina programátorov pracujúcich na OpenDivX-e 

vzala zdrojové kódy a osamostatnila sa. Je rovnako ako on kompatibilný s MPEG-4 

pričom implementuje veľa jeho vlastností. Nakoľko je zadarmo dá sa nájsť v mnohých 

operačných systémoch. Pôvodné verzie Xvid-u trochu zaostávali za konkurenciou, ale v 

súčasnosti už tomu tak nie je. Kóder umožňuje využitie pokročilých techník spracovania 

obrazu, ktoré často nenájdeme vo voľne dostupných komerčných produktoch. V prospech 

XviDu hrá okrem jeho otvorenosti aj rozšírenosť. Pri stolových DVD prehrávačoch je 

zatiaľ podpora menej častá, ale výrobcovia ho už zavádzajú aj v nich. 

 

3.1.6 WMV 

 

Windows Media Video je kóder spoločnosti Microsoft. Prešiel vývojom cez verzie WMV 

7 a 8 (označované aj 1 a 2) až po súčasnú verziu číslo 9. Táto verzia WMV 9 už nieje 

kompatibilný so špecifikáciou MPEG-4 a je označovaný aj ako štandard VC-1. Oproti 

kodekom DivX a XviD nemá nijaké výhody. Čo sa týka využitia by sa im taktiež ťažko 
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vyrovnal. Lenže vďaka silnému postaveniu spoločnosti Microsoft na trhu sa sním dá 

stretnúť napríklad v ukážkach na internete, ale tiež v stolových DVD prehrávačoch. 

Využíva kontajner ASF, ale taktiež môže byť vložený do formátu AVI alebo Matroska. 

Môžeme ho špecifikovať v troch základných profiloch. Prvým je Simple, používaný pri 

nízkych rozlíšeniach a dátových tokoch 96-384 kbit/s. Druhý Main, určený na bežné 

používanie pri  kompresiách v rozmedzí 2 až 20Mbit/s. Posledný je profil Advanced 

umožňujúci prácu s vysokými HD rozlíšeniami a im zodpovedajúcimi dátovými tokmi až 

po hodnotu 135Mbit/s. Práve vďaka poslednému spomenutému módu bol WMA9 

úspešne implementovaný aj do štandardov pre filmy na HD-DVD a Blu-ray. 

 

3.1.7 H.264 

 

Jedná sa o veľmi kvalitný kóder. Je definovaný štandardom MPEG-4 Part 10(Advanced 

Video Coding) alebo aj H.264 podľa ITU-T. Oproti kóderom štandardu MPEG-4 ASP, 

kde patria DivX a XivD, má H.264 ove1a lepší komprimačný pomer. Pri využití  

polovičného dátového toku dosahuje rovnakú kvalitu ako XviD, čo z H.264 robí kóder 

budúcnosti, s ktorým sa budeme stretávať stále častejšie a spoločne s WMV 9 resp. VC-1 

a MPEG-2 bol zvolený pre obsah filmových HD-DVD a Blu-ray. Vysoký komprimačný 

pomer má však aj tienistú stránku a ňou je potrebný výpočtový výkon na dekódovanie 

videa v reálnom čase pri jeho sledovaní. Ten, samozrejme náležite stúpa s použitím 

vyšších rozlíšení. Pri High Definition, ktoré je stanovené na 720p (1280x720) a 1080i 

(1920x1080), už vyžaduje značný výpočtový výkon. Problém, ktorý prinášajú tieto 

rozlíšenia sa, týka aj WMV9, ale v prípade H.264 je výraznejší. Pre bezproblémové 

prehrávanie filmov z HD-DVD a Blu-ray na PC prišli výrobcovia grafických kariet s 

riešením, pri ktorom sa značná časť dekompresie vykonáva na grafickom čipe karty. Tým 

sa znížia nároky na výkon CPU. Tento kóder má niekoľko implementácií. Patria medzi ne 

napr. x.264, nero Digital, Elecard H.264 či CoreAVC.  

 

3.2 Bezstratová kompresia videa 

 

Vzhľadom ku vysokým kapacitným nárokom pri ich použití, tieto kompresie nie sú tak 

časté. Medzi najznámejšie bezstratové video kodeky zaraďujeme Huffyuv a Lagarith. 
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3.2.1 Huffyuv 

 

Huffyuv je bezstratový videokodek, ktorý vytvoril Ben Rudiak-Gould. Jeho cieľom je 

nahradenie nekomprimovaného YUV (YCbCr) formátu pre zachytávanie videa. Kodek 

taktiež podporuje bezstratovú kompresiu dát formátu RGB. Keďže ide o bezstratový 

kodek, na výstupe dostávame bitovo identické dáta ako na vstupe. Použitý kompresný 

algoritmus je podobný algoritmu JPEG-LS v tom, že predikuje každú vzorku dát a 

následne kóduje chyby predikcie pomocou Huffmanovho kódovacieho algoritmu. 

Dosahovaný kompresný pomer sa pohybuje v rozmedzí 2-10 : 1. Jeho novšou verziu je 

kodek Lagarith.  

 

3.2.2 Lagarith 

 

Autorom tohto kodeku je Ben Greenwood. Jedná sa o bezstratový kodek určený pre 

editovanie a archiváciu záznamov. Obecne dosahuje lepšie kompresné výsledky ako 

kodek Huffyuv. Oproti kodeku Huyffuv je však pomalší v procese dekódovania. Lagarith 

je naviac schopný pracovať s viacerými farebnými priestormi. Pre DVD video dosahuje 

kompresný pomer o 10-30% vyšší ako Huffyuv. V statických scénach dosahuje značne 

lepších kompresných pomerov. Kodek neumožňuje použitie doprednej predikcie, čo 

zrýchľuje proces editovania záznamu. Naviac, Lagarith podporuje tzv. NULL snímky - ak 

je predošlý snímok matematicky identický so súčasným, aktuálny snímok sa zahodí a 

dekóder použije snímok predchádzajúci. 
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4 Dátové kontajnery 
 

Jedná sa o súborový formát, ktorý môže obsahovať rozličné typy dát. Tieto dáta môžu 

byť ešte ďalej zakomprimované nejakým zo štandardných komprimačných algoritmov. 

Súbor dátového kontajnera sa používa na identifikáciu a zosynchronizovanie rozličných 

dát, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Jednotlivé dátové kontajnery môžu obsahovať viacero 

zvukových a obrazových stôp, niekoľko titulkov, informácie o kapitolách a rôzne 

metadáta. K tomu všetkému sa ešte pridávajú synchronizačné informácie potrebné k ich 

správnemu prehraniu. Okrem týchto štandardných úloh môže kontajner plniť aj iné úlohy. 

Príkladom je napr. digitálna ochrana autorských práv (DRM) pre zamedzenie kopírovania 

alebo vyhradenie času, pokiaľ bude možné daný súbor prehrať. Tieto technológie sa 

využívajú napr. v internetových audio/video požičovniach. V tejto kapitole budú 

spomenuté najznámejšie dátové kontajnery, ktoré uchovávajú multimediálny obsah. 

 

4.1 QuickTime 

 

Ide o moderný dátový kontajner QuickTime. Jednoznačne za ním stojí rovnomenná 

spoločnosť, ktorá zabezpečuje aj jeho ďalší vývoj. Tento kontajner sa presadil hlavne na 

platforme MAC PC. Jeho určité schopnosti boli pomocou reverzného inžinierstva 

poodhalené, preto existuje software umožňujúci jeho použitie aj na iných platformách PC 

(Windows, Linux). Dnes sa s ním môžeme stretnúť aj na internete. Formát súboru 

QuickTime má príponu „.mov“. Na základe tohto dátového kontajnera vznikol nový 

kontajner MP4. 

 

4.2 AVI 

 

AVI je dátový kontajner vyvinutý spoločnosťou Microsoft v roku 1992. Ide o jeden 

z najstarších kontajnerov. Môžeme tvrdiť, že je to vôbec najrozšírenejší dátový kontajner. 

Vychádza z Resource Interchange File Format (RIFF formátu). Tento súborový formát je 

základom všetkých dátových kontajnerov AVI. Formát popisuje svoje základné stavebné 

prvky a identifikátory. Základným identifikátorom je tzn. FOURCC (fourcharacter code) 

čiže 4 znakový kód, reprezentovaný 32-bitovým celým číslom, ktoré vznikne zreťazením 
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týchto štyroch ASCII znakov. Medzi platné znaky patrí aj znak medzery. Dátový 

kontajner AVI využíva FOURCC kódy na identifikáciu typov dátových prúdov, dátových 

vzoriek (chunks), položiek indexov a pod. V roku 1997 vyvinula spoločnosť Matrox 

rozšírenie pôvodného dátového kontajnera AVI 1.0 s názvom OpenDML. V súčasnosti je 

toto rozšírenie široko akceptované a tiež sa niekedy nazýva AVI 2.0. Poznáme teda 3 

základné typy AVI súborov. AVI 1.0 má obmedzenú veľkosť súborov na 2GB. Ďalej 

Direct show s veľkosťou 4 GB a nakoniec OpenDML, taktiež nazývaný AVI 2, ktorý 

nemá obmedzenie veľkosti. 

 

4.3 Matroska 

 

Matroska je open source projekt dátového kontajnera vyvíjaná od roku 2002. Jeho návrh 

vychádza zo syntaxe jazyka XML. Kontajner podporuje jednu z najširších paliet kóderov 

pre zvuk i video. Všeobecne sa zaraďuje medzi najpokrokovejšie kontajnery. Dokáže 

pracovať aj s priestorovým zvukom. Prípona mkv. označuje video a zvuk v kontajnery 

Matroska. Existuje software pre všetky hlavné platformy PC, avšak jeho rozšírenosť nie 

je taká veľká, ako napr. u kontajnerov AVI či MP4.  

 

4.4 MP4 

 

MP4 je ďalší z pokrokových dátových kontajnerov. Pri jeho vývoji stála skupina MPEG 

(Moving Picture Experts Group). Tento kontajner bol navrhnutý ako nástupca 

kontajnerov pre MPEG2, umožňujúci pracovať s novým kóderom MPEG4. V súčasnej 

dobe je tento kontajner už značne rozšírený i mimo sveta PC a to hlavne v mobilných 

telefónoch. Je predpoklad do budúcnosti, že by mohol postupne vytlačiť kontajner AVI. 

 

4.5 ASF 

 

ASF je kontajner navrhnutý a aktuálne presadzovaný spoločnosťou Microsoft. Jeho vývoj 

sa začal po zverejnení špecifikácie kontajnera AVI. Cieľom bolo vyplniť oblasť ktorú 

kontajner AVI nepokryl a to je internetové vysielanie. V porovnaní s MP4 však neprináša 

žiadne nové schopnosti. Vzhľadom na silné postavenie firmy Microsoft je však rozšírený 

v prostredí operačných systémov Windows a tiež na internete. 
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4.6 Kontajnery skupiny MPEG-2 

 

Kontajnery skupiny MPEG-2 (aj MPEG-2 PS a MPEG-2 TS) vznikli spolu s kóderom 

MPEG-2. Kontajner MPEG je rozšírený na PC pod príponami .mpg alebo mpeg. Je to 

verzia MPEG kontajnera vhodná pre uloženie na relatívne nízkochybových pamäťových 

médiách, akými sú napr. pevné disky počítačov. Jeho protistranou je kontajner MPEG-2 

TS, ktorý sa využíva k prenosu multimediálneho obsahu silne chybovým prostredím. 

Tento kontajner sa používa napríklad v systéme prenosu digitálnej televízie známej pod 

skratkou DVB. Posledný kontajner z tejto skupiny MPEG-2 PS predstavuje jeden 

multimediálny program (TV či rádio) šírený napr. v rámci kontajnera MPEG-2 TS. 

 

4.7 VOB 

 

VOB je dátový kontajner veľmi blízky kontajnerom MPEG. Vznik tohto kontajnera bol 

podmienený nástupom filmov na DVD, kde sa práve používa. Medzi jeho zvláštnosti 

patrí to, že interne obsahuje ochranu proti kopírovaniu s názvom DeCSS. K ďalším jeho 

vlastnostiam patrí schopnosť indexovať kapitoly či ukladať statické snímky alebo 

animované menu na DVD. V nových médiách HD-DVD a Blu-ray sa však už s týmto 

dátovým kontajnerom nepočíta a má ho nahradiť kontajner MP4. 
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5 Videokamery 
 

Jednotlivé videokamery môžeme rozdeliť viacerými spôsobmi. Tým základným je 

rozdelenie podľa spôsobu záznamu a to na analógové a digitálne videoformáty. 

Analógové formáty využívajú magnetický typ záznamu. V amatérskych podmienkach sa 

najviac využívali typy VHS, Video 8 a Hi8. V ďalšej podkapitole sú spomenuté formáty, 

ktoré našli uplatnenie hlavne v profesionálnej sfére a bežný užívateľ sa s nimi nedostával 

do kontaktu. 

 

5.1 Analógové videoformáty 

 

5.1.1 VHS 

 

V roku 1976 uviedla japonská firma JVC Video Home System (domáci video systém). 

Šírka pásky je 12,65 mm, horizontálne rozlíšenie 250 riadkov a šírka pásma 3,2 MHz. 

V tej dobe pre záznam nebola iná metóda než ukladanie na magnetickú pásku. Princíp 

magnetického záznamu signálu spočíva v zmagnetizovaní pásu záznamovou hlavou, ktorá 

vytvára v štrbine magnetické pole, ktorého intenzita odpovedá okamžitej hodnote signálu. 

Záznam delíme na kolmý a šikmý. Pri kolmom sa používajú 4 záznamové hlavy. Tento 

systém je veľmi namáhavý pre pásku. Pri druhom type záznamu sa použila  rotujúca 

hlava, ktorá zaznamenáva signál do šikmých stôp. Na jednej bubnovej hlave sú dve 

štrbiny posunuté o 180 stupňov, páska ale obopína hlavu o viac ako 180 stupňov, takže sa 

čiastočne prekrývajú. Pre zaistenie šikmosti stôp je hlava natočená šikmo cez pásku 

(stopy sú pod uhlom 5-6°). Každá stopa nesie informáciu o jednom polsnímku, na 

začiatku sú asi tri posledné riadky predchádzajúceho polsnímku a vertikálnej 

synchronizácii.  

 

5.1.2 Video 8 

 

VHS kazeta bola ale príliš veľká a tak bol uvedený nový formát s menšou kazetou - 

Video 8, ktorý používal pásku so šírkou 8mm a s parametrami len o trochu lepšími od 

svojho predchodcu. V 80. rokoch bol tento systém vylepšený na Hi-8 a hneď v tomto 

období prišiel Panasonic a JVC so systémom S-VHS (Super-VHS) (kompatibilný s VHS, 
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ale nie naopak), ktorý rozširoval šírku pásma na 5MHz. Tieto posledné dva spomenuté 

systémy začali používať pre prepojenie nový kábel s oddelenou jasovou a farbonosnou 

zložkou, vďaka čomu sa zlepšili farebné prechody. VHS-C (compact) a S-VHS-C 

používajú len menšiu kazetu, ale rovnakú pásku, takže sa dajú s adaptérom prehrať 

v bežnom prehrávači. 

 

5.1.3 Hi8 

 

So svojimi 430 riadkami rozlišovacej schopnosti (5,4MHz) sa stala vážnym konkurentom 

svojmu predchodcovi formátu Video 8. Šírka pásky ostala 8 mm. Zvýšená kvalita sa 

dosiahla oddeleným prenosom jasovej a farbonosnej zložky signálu, ktoré sú aj oddelene 

vyvedené vo výstupnom konektore. 

 

5.1.4 U-matic, Betacam SP, M II 

 

Ide hlavne o profesionálnu techniku, ktorá sa využívala prevažne v televíznych štúdiách. 

Formát U-matic bol vyvinutý firmou SONY, ktorá vytvorila tri odlišné verzie. Každá 

z nich používala rozdielne  jasové a farbonosné frekvencie. Páska mala šírku 19,05 mm. 

U-MATIC S (Low Band) bol používaný v 70. rokoch a je to jeden z najstarších 

kazetových video systémov. U-MATIC HB (High Band) má rozšírenú farbonosnú 

frekvenciu, ktorá zvyšuje farebné rozlíšenie. U systému U-MATIC SP bola rozšírená 

frekvencia oboch zložiek signálu (jasovej aj farbonosnej), to viedlo k ďalšiemu zvýšeniu 

rozlíšenia systému. 

Betacam SP bol taktiež vyvinutý firmou SONY v 90. rokoch. Jasová a farbonosná 

zložka je zaznamenávaná do dvoch oddelených stôp, teda komponentým spôsobom. 

Rotačné hlavy ,usadené po dve a dve rozdielové farebné zložky, sú komprimované a 

zaznamenávané do jednej stopy Do druhej stopy je zaznamenávaná jasová zložka. 

Frekvenčný rozsah končí pri 5,5 MHz z čoho vychádza horizontálne rozlíšenie okolo 500 

riadkov. 

Systém M II (Matsushita Panasonic) bol na trh uvedený v roku 1987 a svojou 

koncepciou je podobný systému Betacam SP, pričom ale používa iné kazety. Má nižšiu 

transportnú rýchlosť. 
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5.2 Digitálne videoformáty 

 

Jednotlivé digitálne videokamery sú rozdelené podľa médií a formátov, na ktoré 

zaznamenávajú obraz a zvuk. Pri práci som používal svoju kameru, ktorá nahráva na 

kazety typu Digital 8. Formát nahrávania pri kamere Digital 8 je veľmi podobný s ďalším 

systémom a to je MiniDV. Z tohto dôvodu sú tieto dva formáty aj detailnejšie porovnané. 

 

5.2.1 Videokazety: Digital 8 a MiniDV 

 

MiniDV formát, v súčasnosti zrejme najviac rozšírený, sa objavil v roku 1995, ako 

spoločný štandard niekoľkých značiek. MiniDV prístroje používajú pár rotujúcich 

videohláv pri zápise signálov na pásku, každý snímok je rozložený na dvanásť šikmých 

stôp, rozdelených na štyri rozdielne veľké úseky (obr.12). Prvou časťou je ITI (Insert 

Track Information), ktorá sa využíva pre následný inzertný strih alebo prepis. Ďalšia časť 

nesie digitálnu informáciu o zvuku. Nasleduje časť vyhradená pre obraz. Posledná časť 

(subcode) obsahuje timecode (pozri kap.: 5.2.1) a informácie o nastavení videokamery v 

dobe záznamu. 

 
Obraz sa pred zápisom digitalizuje (vzorkovanie jasovej zložky - 13,5 MHz, 

farbonosné - 6,75 MHz, obe s kvantizáciou 8 bit) a technikou diskrétnej kosínusovej 

transformácie (DCT) komprimuje v pomere 5:1. Výsledkom je obraz, ktorého 

horizontálna rozlišovacia schopnosť je až 500 riadkov (6MHz) pri odstupe signál/šum až 

50 dB. 

 

Obr. 12: Rozloženie stôp pri DV formáte 
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Formát Digital8 bol v roku 1999 uvedený na trh firmou Sony. Videosystém 

Digital 8 poskytuje až na drobné výnimky to isté ako MiniDV, ale naviac používa 

klasické videokazety Video 8 respektíve Hi8. Zachované bolo členenie stôp do štyroch 

úsekov a aj ich obsah. Vďaka širšej páske (D8 – 8 mm, miniDV - 6,35 mm) a vyššej 

rýchlosti posuvu - transportná rýchlosť (D8 28,7 mm/s, miniDV 18,8 mm/s) bolo možné 

rozšíriť záznamovú stopu (D8 16,34 um, miniDV 10 um) a poskladať za seba dva 

digitálne segmenty snímku (1 snímok = 12 segmentov) (obr.13). Vďaka tomu sa 

videohlavy môžu točiť polovičnou rýchlosťou (D8-4500 ot/min, miniDV-9000 ot/min). 

Približne o tretinu vyššia transportná rýchlosť pásky oproti analógovému záznamu sa 

pochopiteľne odráža v jeho o tretinu kratšej dobe záznamu. Systém je základnými 

parametrami zhodný s MiniDV: digitalizácia 4:2:0-PAL (vzorkovanie jasovej zložky - 

13,5 MHz, farbonosné - 6,75 MHz, obe s kvantizáciou 8 bit), komprimuje technikou 

diskrétnej kosínusovej transformácie v pomere 5:1. Výsledkom je obraz, ktorého 

horizontálna rozlišovacia schopnosť je až 500 riadkov (6 MHz) pri odstupe signál/šum až 

50 dB, dátový tok (25 Mbit/s). 

 

Videokamery D8 ponúkajú zhodne s prístrojmi MiniDV dva zvukové režimy (4 x 

12 bit / 32kHZ alebo 2 x 16 bit / 48 kHz), ale na rozdiel od nich nedokážu záznamy 

dodatočne ozvučiť (audio dubbing). Nový audio signál je možné pridávať k pôvodnému 

len pri spoločnom prepise obrazu a zvuku.  

 

Obr. 13: Rozloženie stôp pri Digital 8 
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Kamery systému Digital 8 (obr.14), rovnako ako MiniDV nahrávajú záznam z 

CCD snímača objektívu, pri odblokovaní DV vstupu sa však odblokuje i analógový vstup, 

túto schopnosť všeobecne DV kamery nemajú (až na pár výnimiek). Pri oboch systémoch 

je pri reprodukcii obrazový signál vyvedený ako v analógovej podobe na kompozitnom 

(CVBS) výstupe - cinch aj komponentnom (Y/C)- S-video, tak v digitálnej na výstup 

IEEE 1394. Kamery D8 naviac prehrávajú aj záznamy Video 8 a Video Hi8, ktorých 

signál vedú rovnako nielen na analógový, ale tiež na digitálny výstup.  

 

 
Obr. 14: Mechanika systému Digital 8 

 

 

5.2.2 HDD kamery (kamery s pevným diskom) 

 

Prvýkrát sa objavili na trhu v roku 2005 s kapacitou 20 GB a vyrobila ich firma JVC. V 

tomto systéme je obraz komprimovaný v kamere priamo do formátu MPEG-2 a ukladaný 

na pevný disk o veľkosti 20GB, 30GB a najnovšie až 60GB. Následne je možné tento 

digitálny záznam prostredníctvom rozhrania USB 2.0 pomerne rýchlo stiahnuť do 

počítača, kde sa dá upravovať (vo veľmi obmedzenom rozsahu), archivovať alebo priamo 

napáliť na DVD. Potrebné príslušenstvo ako je USB kábel a vhodný softvér býva pritom 

spravidla v štandardnej výbave videokamery. Takto je možné nahrať na videokameru v 

najvyššej kvalite približne 7/4,5 hodín záznamu (s 30GB/20GB diskom) a v najnižšej 

kvalite cca 37/25 hodín videozáznamu (s 30GB/20GB diskom). Niektoré typy 

videokamier sú naviac vybavené možnosťou pripojenia externej napalovačky 
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(prostredníctvom rozhrania USB 2.0), pomocou ktorej sa dá videozáznam napáliť na 

DVD bez nutnosti pripojenia na počítač. 

 

5.2.3 DVD kamery 

 

Rozmach DVD diskov zaujal aj výrobcov videokamier a tak roku 2000 firma Hitachi 

uviedla na trh DVD kamery. Pri tomto type záznamu sa využíva podobný systém 

komprimovania obrazu do formátu MPEG-2 ako u kamery s pevným diskom, ale tu je 

záznam ukladaný na prenosný (mini)DVD disk o priemere 8 cm (DVD-R, DVD-RW a 

niektoré i DVD-RAM). Disk je možné následne prehrať buď v DVD prehrávači, DVD 

rekordéry, ale stiahnuť do počítača. Na 8 cm DVD disk s jednostranným záznamom (s 

kapacitou 1,4 GB) je možné nahrať videozáznam v najvyššej kvalite v dĺžke cca 20 

minúť, na disk s obojstranný záznamom (s kapacitou 2,8 GB) sa vojde videozáznam v 

najvyššej kvalite v dĺžke cca 40 minút. V porovnaní s ostatnými formátmi, majú DVD 

kamery vzhľadom k použitiu DVD diskov pomalší štart a nutnosť vykonávania 

niektorých ďalších operácií naviac, ako napríklad „finalizácia“ (uzavretie DVD). Pozn.: 

Pri určitých formátoch sa niektoré DVD disky nedajú prehrávať na daných typoch DVD 

prehrávačov, resp. rekordérov. 

 

5.2.4 Kamery na pamäťové karty 

 

Kamery na pamäťové karty využívajú rovnaký systém komprimovania obrazu v kamere 

do formátu MPEG-2 ako kamery s pevným diskom, ale ukladajú ho na prenosnú 

pamäťovú kartu (spravidla typu SD, SDHC alebo CF). Zhotovený videozáznam je možné 

tiež stiahnuť prostredníctvom rozhrania USB 2.0 do počítača, ale naviac tiež jednoducho 

preniesť na pamäťovej karte do videorekordéru alebo s pomocou čítačky pamäťových 

kariet do počítača. Obvykle je možné využívať SD (SDHC) karty vo veľkosti 2GB 

(4GB), čo umožňuje nahrať videozáznam v najvyššej kvalite v dĺžke cca 25 (50) minút a 

CF karty v prevedení Microdrive o veľkosti 4GB, čo umožňuje nahrať videozáznam v 

najvyššej kvalite v dĺžke až 1 hodinu. V dnešnej dobe sa však už dajú zakúpiť pamäťové 

karty typu SDHC s kapacitou 16 GB (obr. 15). 
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Obr. 15: Karta SDHC s kapacitou 16GB 

 

5.2.5 HDV kamery 

 

Na rozdiel od formátu DV (Digital Video), ktorý pracuje s rozlíšením 768x576 pixelov 

(576 riadkov), formát HDV (High Definition Video) (obr. 16), teda video s vysokým 

rozlíšením, pracuje s kvalitou rozlíšenia až 1440x1080 pixelov (1080 riadkov), čím sa 

zachytí až 4 x viac obrazových informácií. Obraz je komprimovaný do formátu MPEG-2 

a ukladaný na kazetu formátu MiniDV. Niektoré HDV kamery umožňujú tiež prepínanie 

záznamu medzi DV/HDV, pričom v režime DV pracujú ako bežné MiniDV kamery. 

Videozáznam v HDV formáte je možné buď priamo zobrazovať na zobrazovacích 

zariadeniach v HDV formáte (ak sú "HD ready" kompatibilné) alebo v DV formáte (ak 

nie sú "HD ready" kompatibilné). Taktiež je možné tento digitálny záznam 

prostredníctvom rozhrania FireWire (cez "DV výstup", u Sony pod označením "i.LINK") 

a pomocou špeciálneho programu stiahnuť bez straty kvality do počítača a ďalej 

upravovať, archivovať alebo len napáliť na bežné DVD. Podľa typu MiniDV kazety je 

možné takto nahrať v najvyššej kvalite spravidla 60 alebo 80 minút videozáznamu. 



 

 40 

 

Obr. 16: Prvá HDV kamera vyrobená na objednávku pre Georga Lucasa  

 

5.2.6 AVCHD kamery 

 

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition – pokročilý video kodek s vysokým 

rozlíšením) je úplne nový záznamový formát videa v HD (high definition) rozlíšení, ktorý 

vznikol v spolupráci firiem Panasonic a Sony. Na rozdiel od HDV kamier, ktoré 

umožňujú záznam len na páskové médium, AVCHD formát umožňuje záznam videa v 

HD kvalite, t.j. s rozlíšením až 1440x1080 pixelov (1080 riadkov) na rôzne iné druhy 

médií ako sú napr. 8cm DVD disk alebo pevný disk. Obraz je komprimovaný pomocou 

nového kodeku MPEG-4 AVC/H.264 do formátu AVCHD (alebo MPEG-2 pri prepnutí 

do "SD" režimu) a ukladaný buď na 8cm DVD disk alebo pevný disk (podľa typu 

kamery). Zvuk je pritom zaznamenávaný buď v systéme Dolby Digital 5.1 alebo ako 

lineárny zvuk PCM. U oboch typov AVCHD kamier (DVD i s pevným diskom) je možné 

videozáznam po pripojení k televízorom priamo zobrazovať v HD formáte (ak sú "HD 

ready" kompatibilné) alebo v SD formáte (ak nie sú "HD ready" kompatibilné), alebo 

zhotovený digitálny záznam prostredníctvom rozhrania USB 2.0 stiahnuť bez straty 

kvality do počítača a v ňom ďalej upravovať, archivovať alebo len napáliť na bežné DVD 

a to buď vo formáte AVCHD alebo DVD (podľa druhu záznamu HD alebo SD) s 

obdobnými možnosťami prehrávania ako u diskov nahraných na AVCHD DVD kamere. 

U DVD kamery je možné samozrejme nahraný 8cm DVD disk priamo prehrať v DVD 

mechanike počítača pomocou pribaleného softvérového AVCHD prehrávača, v Blu-ray 

mechanike kompatibilnej s AVCHD, či na samotnom Blu-ray prehrávači alebo rekordéri. 

Podľa typu kamery je možné nahrať v najvyššej kvalite až 27 minút videozáznamu na 

8cm 2-vrstvový disk (DVD+R DL) a až 4 hodiny na pevný disk o veľkosti 30GB.  
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6 Strih videa 
 

6.1 Lineárny strih 

 

Jedná sa o proces elektronického prenosu určitých vybraných video signálov z jednej pásky na 

druhú. Oproti klasickému lepeniu pásu filmu ide o čisto elektronický proces. Samotný strih 

prebieha tak, že v prehrávači je spustená páska s originálnym záznamom a na rekordér sa 

nahrávajú len vybrané zábery v požadovanom poradí a dĺžke. Pri opätovnom  prehrávaní 

pásky dochádza ku degradácii kvality obrazu a zvuku. Problémom je neustále prevíjanie 

a nemožnosť upravovania už vytvoreného strihu. Lineárny strih môžeme rozdeliť podľa typu 

pracovísk. Pracovisko Cuts-Only je osadené dvoma VCR (videorekordér), pričom jeden 

pôsobí ako zdrojový a jeden ako záznamový. Synchronizácia býva prevádzaná pomocou 

strihovej riadiacej jednotky. Ďalším typom je Enhanced Cut-Only pracovisko, ktoré je 

doplnené počítačom. Ten je zapojený medzi videosignál a umožňuje vkladať do video signálu 

titulky alebo animáciu.  

6.2 Nelineárny strih 

 

NLE (Non-Linear Editing) teda nelineárne strižne sa nazývajú preto nelineárne, lebo 

umožňujú pristupovať k ľubovoľnej časti záznamu okamžite bez potreby pretáčania 

pásky. Samotný záznam sa v počítači roztriedi do jednotlivých záberov  a tie sa následne 

môžu voľne skladať v požadovanom poradí. Počas strihu sa naviac dá kedykoľvek vrátiť 

a záber ľubovoľne editovať, poprípade zmeniť poradie.  

 

6.2.1 Nelineárny on-line a off-line strih 

 

Jedným z dôležitých prvkov pri on-line a off-line strihu je timecode, teda časový kód. Ide 

o mechanizmus, ktorý umožňuje lepšiu orientáciu strihového systému, ale aj samotného 

užívateľa. Timecode vytvára pevné orientačné body, ktoré sú spolu s obrazom 

zaznamenávané do zvláštnej stopy na DV kazete. Vytvára sa vo formáte HH:MM:SS:FF 

(hodiny:minúty:sekundy:frame/snímka), teda pre každý snímok unikátny časový kód, 

ktorý slúži aj na vymedzenie dĺžky záberu. Pri každom strihu si počítač vytvorí kód, ktorý 
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reprezentuje ohraničenie jednotlivých záberov v podobe napríklad: 01:05:02:20 - 

01:08:30:02. Následne počas prehrávania sú spustené len vybrané úseky, v poradí ako sa 

vytvorili pri samotnom strihu.  

Pri Online strihu je zachovaná počas celej práce čo najvyššia kvalita obrazu. To znamená, že 

počas strihu na jednom počítači musí byť originálny záznam  v čo najvyššej kvalite snímania. 

Naproti tomu Offline strih je postup kde sa strihá s videom nasnímaným v nízkom rozlíšení. 

Dôvodom je úspora úložného priestoru. Program, v ktorom vykonávame strih potrebuje len 

zoznam obsahujúci „timecody“ a editačné postupy (napr.: efekty, prechody). Podľa neho 

počítač natiahne v plnej kvalite len zábery, ktoré potrebuje a automaticky ich zoradí. 

 

6.3 Strihové programy 

 

Ich cieľom je úprava záberov, ktoré sú uložené na disku počítača (PC). V jednotlivých 

záberoch môžeme editovať ich dĺžku, rýchlosť, ale tiež meniť smer pohybu záznamu. 

Ďalšou často využívanou funkciou je vkladanie rôznych zvukových ale aj obrazových 

efektov na doplnenie videa. Medzi jednotlivé snímky sa dajú použiť efektné prechody, 

pričom zvuková zložka sa dá v takomto prípade upravovať len v obmedzenej miere. 

Zvukové stopy sú rôznymi spôsobmi prelínané a následne zosilnené, resp. zoslabené. Do 

samotného videa je možné vkladať vlastnú hudbu, ruchy prostredia, ale aj titulky pre 

doplnenie obrazu. Jednotlivé editačné prostriedky závisia od samotného strihového 

programu. V programoch môžeme nájsť spoločné, ale aj jedinečné prvky (napr. vlastná 

sada prechodov). Hlavnou úlohou takéhoto strihového programu je doplnenie 

a vylepšenie videa, ktoré sme natočili. Keďže ide o nelineárny strih, dokážeme vkladať 

a meniť poradie jednotlivých záberov na základe časového kódu. Zvuková a obrazová 

stopa sú zosynchronizované, takže pri zmazaní, resp. nahradení nejakého obrazu, 

nedochádza k časovému posunu medzi obrazom a zvukom. Pre strih videa existuje 

niekoľko programov. Sú to napríklad Sony Vegas 8, Adobe Premiere CS3, Ulead Media 

Studio Pro 7.0. Keďže v poslednom spomenutom programe som spracoval svoje video, 

v ďalšej kapitole priblížim nahranie videa z kamery do PC a základné editačné prostredie 

tohto programu. 
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6.4 Ulead Media Studio Pro 7.0 

 

Ide o poloprofesionálny program, ktorý využíva pre spracovanie videa a zvuku nelineárny 

strih. Ulead Media Studio je väčšinou pribalené pri FireWire kartách alebo pri digitálnych 

kamerách, prípadne pri TV kartách. Program Ulead Media Studio Pro 7.0 obsahuje 

niekoľko ďalších podprogramov na spracovanie a ďalšie editovanie videa. 

 

6.4.1 Video Capture 

 

Program Video Capture 7.0 je súčasťou celého balíka od spoločnosti Ulead. Je určený na 

spoluprácu s pripojeným video zdrojom. Externé video môže byť pripojené kartou na 

sťahovanie digitálneho videa (Firewire), alebo USB portom. Samotný program sa dá 

použiť aj ako prehrávač existujúcich video súborov v PC. Ak je kamera pripojená k 

počítaču, zobrazí sa v okne video z kamery. Kameru môžete ovládať aj pomocou 

ovládacích prvkov pod monitorom. Pred zachytávaním videa si nastavíme jednotlivé 

parametre. Nachádza sa tu možnosť Scene Detection, čo znamená že zachytávané video 

sa bude automaticky rozdeľovať na samostatné videoklipy po každom zábere. V ikonke 

Formát si môžete nastaviť formát zachytávaného videa. Capture folder určuje, kde sa 

video bude ukladať. Kliknutím na Capture Video sa začne video nahrávať na disk. 

Opätovným stlačením tejto ikonky sa nahrávanie zastaví. Kliknutím na Capture Image sa 

uloží samostatný snímok, ktorý je práve zobrazený. Uprostred sa nachádza zobrazovacie 

okno, v ktorom vidíme práve sťahované video (obr. 17). Počas procesu samotného 

nahrávania program zobrazuje ubehnutý čas, voľné miesto na disku a počet stratených 

snímok (umelé snímky vytvorené pri problémoch počas sťahovania). 



 

 44 

 

Obr. 17: Okno programu Video Capture 7.0 

6.4.2 Video Editor 

 

Jedná sa o ďalší nástroj z balíka. Je určený na editáciu videa. Pracovné prostredie sa 

skladá zo 4 okien, ktorých rozmiestnenie si môžeme ľubovolne meniť (obr. 18) 

 

Obr. 18: Okno programu Video Editor 7.0 

 

Po spustení programu, nás aplikácia vyzve k určeniu vlastností, ktoré má nový projekt 

zahŕňať (formát spracovania videa, norma PAL - NTSC, pomer strán 4:3 – 16:9 a iné). 

Toto okno môžeme vyvolať aj cez File (nachádza sa na menu lište) a následne New. 
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 Cez okno Source si prehliadame a vyberáme jednotlivé strihy, ktoré chceme 

použiť a zakomponovať do videa. Cez Source Windows Menu importujeme video súbor. 

Pre jeho následné začlenenie do projektu ho jednoducho pretiahnutím kurzora myši 

vložíme na časovú os.  

 Timeline (obr. 19) teda časová os, je okno, v ktorom sa nám zobrazuje náš projekt 

podľa strihov, pričom je rozdelený na ďalšie časti. Nájdeme tu stopy pre video, pre audio 

a taktiež pre jednotlivé efekty a prechody a samostatne pre titulky. Na časovej osi si 

môžeme vybrať rozlíšenie od 1 snímky (1/25 sekundy) až po zobrazenie celého projektu.  

 

 

Obr. 19: Časová os v programe Video Editor 

 

Ďalším veľmi dôležitým oknom je produkčná knižnica teda Production Library (obr. 20). 

Je rozdelená na audio a video filtre, pomocou ktorých môžeme upravovať obraz resp. 

zvuk, ďalej na prechody, kde sa nachádzajú rôzne efekty na prechod medzi dvoma 

scénami. Nachádza sa tu aj knižnica rôznych obrázkov a zvukov, ktoré práve používame, 

alebo chceme použiť v ďalšej časti rozpracovaného projekte. 
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Obr. 20: Production Library s prechodovými efektmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

7 Formáty prezentácie 
 

Pri výbere formátu na prezentáciu diela posudzujeme, pre koho je video určené. Pre 

prehrávanie videa na stolovom DVD prehrávači vyberieme iný formát ako pre stream cez 

internet. Základné a najpoužívanejšie druhy video diskov, ktoré si môžeme zvoliť 

a vyexportovať v tomto editačnom programe sú VCD, SVCD. Ďalej sa používajú formáty 

XVCD a XSVCD, čo sú už spomenuté VCD a SVCD v neštandardnom rozlíšení. Okrem 

nich môžeme video spracovať aj do DVD formátu. 

 VCD je značka pre obyčajné CD s nahraným videom. Obsahuje do 74 minút videa 

na jednom CD vo formáte MPEG-1. VCD môže byť prehrávané takmer na všetkých 

stolných DVD prehrávačoch a tiež na všetkých CR-ROM mechanikách. Pre normu PAL 

je video v rozlíšení 352 x 288 pixelov a 25 snímok/sec.  

 SVCD je v MPEG-2. Môže byť s CBR alebo VBR do 2520 kbps v rozlíšení 

480x576 pre PAL. Podporuje prehliadanie obrázkov a tiež viacstupňové menu aj 

s kapitolami. 

 XVCD a XSVCD sú založené na VCD/SVCD ale majú neštandardné rozlíšenie 

a dátový tok. 

 DVD (Digital Versatile/Video Disc) je médium, ktoré dokáže uchovávať video a 

audio vo vysokej kvalite s použitím MPEG-2 kompresie pre audio a video. DVD-R má 

kapacitu 4,7 GB. DVD+R DL alebo DVD+R9 je Dual Layer writeable DVD+R, čo 

znamená disk s dvoma vrstvami. Tieto disky dokážu uložiť 9 GB a dvojvrstvové 

dvojstranne 18 GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

8 Záver 

 
Vývoj nových technológií prináša pre ľudí z hľadiska kvality, každodenne vyšší 

komfort. Jednou zo súčastí tohto rozmachu je aj digitálne video. Práca bola teda zameraná 

na spracovanie teoretickej prípravy a analýzu technického prostredia, podľa ktorých sa 

zrealizovalo multimediálne dielo. Na základe realizačného scenáru sa na začiatku vytýčili 

jasné body, podľa ktorých sa pri spracovaní videa postupovalo. V teoretickej príprave je 

uvedený námet a scenár pre multimediálne dielo na tému „Dve línie“. Pri analýze 

technického prostredia boli spomenuté prostriedky, ktoré sú nutné pre tvorbu takejto 

práce. Ide o kompresiu videa, dátové kontajnery ale aj technické vybavenie videokamier 

ako je stabilizácia obrazu alebo digitálne rozhranie pre pripojenie k PC. Ďalšia kapitola je 

venovaná samotným videokamerám, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie diela. Ich 

základné rozdelenie je na analógové a digitálne a ďalej podľa formátov a spôsobu 

záznamu. V kapitole strih sú okrem teoretických poznatkov, popísané základné postupy 

pre stiahnutie a úpravu videa v programe Ulead Media Studio Pro 7.0. V poslednej časti 

sú spracované niektoré formáty určené na prezentáciu videa. V prílohovej časti sa 

nachádza vytvorené multimediálne dielo, ktoré bolo spracované na základe 

nadobudnutých poznatkov.  

Napriek samotnej príprave sa nedajú vylúčiť neočakávané okolnosti, ktoré 

sprevádzajú proces výroby videa. Sú to technické problémy, ktoré síce vieme čiastočne 

odhaliť, ale nie celkom eliminovať. 

Multimediálna práca bola natočená za pomoci videokamery Sony DCR-TRV240E, 

a následne spracovaná v strihovom programe Ulead Media Studio Pro 7.0. Výsledné dielo 

sa nachádza ako príloha na DVD.  
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Prílohy 
 

Príloha A -  Videokamera Sony DCR-TRV240E 
 

Systém 

Systém nahrávania videa:   2 rotačné hlavy 

Špirálový systém snímania 

 

Systém nahrávania zvuku:  Rotačné hlavy, systém PCM 

Kvantovanie: 12 bitov (vzorkovacia frekvencia 32 

kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bitov (vzorkovacia 

frekvencia 48 kHz, stereo) 

 

Videosignál:     Farebný systém PAL, štandard CCIR 

 

Odporúčané kazety:   Videokazety typu Hi8/Digital8 

 

Doba nahrávania alebo prehrávania (pri použití 90-minútovej videokazety Hi8): 

Režim SP: 1 hodina 

Režim LP: 1 hodina a 30 minút 

 

Doba prevíjania dopredu alebo dozadu (pri použití 90-minútovej videokazety Hi8): 

Približne 5 minút 

 

Hľadáčik:    Elektronický hľadáčik, monochromatický 

 

Snímanie obrazu: Prvok CCD s veľkosťou 3 mm (typ 1/6) (Zariadenie 

s viazaným nábojom – Charge Coupled Device) 

Rozlíšenie (hrubé): približne 800 000 pixelov 

Efektívne rozlíšenie: približne 400 000 pixelov 

 

Objektív:    Kombinovaný objektív s motorovým transfokátorom 
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Priemer filtra 37 mm  

25x (opticky), 700x (digitálne) 

Ohnisková vzdialenosť:  2,4 – 60 mm  

Ohnisková vzdialenosť prepočítaná pre fotoaparát 

formátu 35 mm: 46 – 1 150 mm  

 

Teplota farieb:    Automatické nastavenie 

 

Minimálne osvetlenie:  6 lx (luxov) (F 1.6) 

0 lx (luxov) (v režime NightShot) 

 

Vstupno-výstupné konektory 

 

Výstup/výstup S video:  4-vývodový typu mini DIN 

Jasový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov), nesymetrický 

Chrominančný signál: 0,3 Všš, 75 Ω (ohmov), 

nesymetrický 

 

Výstup a výstup obrazu a zvuku:  Typ AV MINIJACK, 1 Všš, 75 Ω(ohmov), 

nesymetrický, negatívna synchronizácia 327 mV, 

(pri výstupnej impedancii viac ako 47 kΩ 

(kiloohmov)) Výstupná impedancia menej ako 2,2 

kΩ (kiloohmov)/Stereofónny konektor typu minijack 

(ø 3,5 mm) Vstupná impedancia viac ako 47 kΩ 

(kiloohmov) 

 

Konektor pre slúchadlá:   Stereofónny, typu minijack (ø 3,5 mm) 

 

Konektorová zásuvka USB:  mini-B 

 

Konektorová zásuvka LANC: Stereofónna, typu minijack (ø 2,5 mm) 

 

Konektorová zásuvka MIC: Stereofónny, typu minijack (ø 3,5 mm) 
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Výstup a výstup vo formáte DV: 4-vývodový konektor 
 

 
Obrazovka LCD 

 
Obraz:    6,2 cm (typ 2,5) 50,3 × 37,4 mm (2 × 1 1/2 palca) 
 
Celkový počet bodov:  123 200 (560 × 220) 
 
 

Všeobecné údaje 
 
Napájanie:    7,2 V (batéria) 

8,4 V (sieťový adaptér) 
 
Priemerná spotreba energie (pri napájaní batériou): 

Pri nahrávaní použitím obrazovky LCD: 3,8 W 
Pri nahrávaní použitím hľadáčika: 3,0 W 

 
Prevádzková teplota:  od 0°C do 40°C  
 
Odporúčaná teplota nabíjania: od 10°C do 30°C  
 
Skladovacia teplota:   od –20°C do +60°C 

(od –4°F do + 140°F) 
 
Rozmery (približne):  206 × 101 × 85 mm 

 (š/v/d) 
 
Hmotnosť (približne): bez batérie, kazety, krytu objektívu a remienka na 

plece:  
890 g  
vrátane batérie (NP-FM30 alebo NP-FM50), 90 min. 
pásky typu Hi8, krytu objektívu a remienka na plece: 
1 030 g  

 
 

Sieťový adaptér 
 
Napájanie:    striedavé napätie 100 – 240 V,50/60 Hz 
 
Príkon:    23 W 
 
Výstupné napätie:   Výstup DC OUT: 8,4 V, 1,5 A v prevádzkovom 
režime 
Prevádzková teplota:  od 0°C do 40°C  
 
Skladovacia teplota:   od –20°C do +60°C 
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Rozmery (približne):  125 × 39 × 62 mm 
bez vyčnievajúcich častí 

 
Hmotnosť (približne):  280 g bez sieťového kábla 
 
 

Batéria 
 

Maximálne výstupné napätie: jednosmerné, 8,4 V 
 
Stredné výstupné napätie:  jednosmerné, 7,2 V 
 
Kapacita:    NP-FM30:  5,0 Wh  
 

NP-QM71D: 19,9 Wh  
 
Prevádzková teplota:  od 0°C do 40°C  
 
Rozmery (približne):  NP-FM30:  38,2 × 20,5 × 55,6 mm 

 
NP-QM71D: 38,2 × 39,8 × 55,6 mm 

 
Hmotnosť (približne):  NP-FM30:  65 g  
     NP-QM71D: 120 g  
 
Typ:     Lítium-iónová 
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Príloha B -Technický scenár 
 
 

Obraz č. 1 
 

 

 
 
 

Na začiatok titulky. Po nich séria záberov, predstavujúcich motokrosový areál, doplnená 

o pomalú hudbu. Obraz postavený na jednotlivých úsekoch trate. 

Obraz                                                  Hudba, ruchy, hluky prostredia 

VC – záber na celú motokrosovú trať. 

V statickom zábere jednotlivé úseky trate 

umiestnené v prírode. Pred nimi sa 

nachádza stará informačná tabuľa. 

 

C – záber na rovný úsek trate. Kamera 

prechádza švenkom z jednej strany 

obrazu na druhú. Predstavenie areálu 

obrazom. 

 

PC – statický záber na rovný úsek trate. 

Hnedá zem, zelené stromy a belasé nebo. 

 

PD – podhľad  cez červené kvety maku 

smerom ku pravotočivej zákrute. Obraz je 

„odzoomovaný“  od kvetov a zaberá už aj 

trať 

 

 

C –  zákruta vycentrovaná v statickom 

obraze, ktorý dotvára okolitá príroda  

 

 00:00 - začiatkom obrazu začína aj 

skladba. Pomalá kľudná melódia 

navodzuje atmosféru pokoja. 

Rocková balada doplnená spevom. 

Rovnaká skladba dotvára celý  prvý 

obraz. 
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Obraz č. 2 
 
Dej je dynamickejší ako predchádzajúci obraz. Zachytenie súťažného dňa v celej jeho 

etape od prípravy jazdcov cez štart a pretek, po dojazd do cieľa 

 

 

VC – pohľad na časť pohoria Malá Fatra, 

švenkom prechod na trať. 

 

PC – v zábere dve lavice postavené vedľa 

seba. Za nimi malý les. 

 

C – polovicu záberu tvorí trať a za ním sa 

nachádza v diaľke lúka. Zo statického 

záberu prejde obraz do pohybu smerom 

vpravo hore do korún stromov. Obraz 

postupne „zoomuje“ smerom 

k zapadajúcemu slnko, presvitajúcemu 

cez listy. 

 

 

 

 

 

 

 

01:14 skladba a spev postupne 

graduje. Spev ide do vyšších polôh, 

kde ukončuje prvý obraz. 

 

 

 

 

Obraz                                                  Hudba, ruchy, hluky prostredia 

VC – nastavané autá a dodávky na ceste 

pri motokrosovom areáli Ruch depa pri 

príprave na pretek. 

 

PC – ľudia prechádzajúci depom. Popri 

nich prechádzajú motorky. Postavy sú v 

pravej časti obrazu 

 

C – príprava motocykla. Nadhľad smerom 

k pretekárovi, ktorý čistí reťaz. 

 01:15 – zmena hudby. Skladba je 

dynamickejšia a opätovne má 

doplnkový charakter k obrazu. Jej 

cieľom je sprevádzať obraz počas 

celej doby prehrávania. 
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PC – jazdec sediaci na motocykli. 

Nachádza sa v pravej časti obrazu, 

snímané z mierneho podhľadu. 

 

D – prilba zavesená na volante. 

 

PC – jazdci sa radia do štartovacieho 

mechanizmu. Pohľad z boku 

 

C – prechod muža kontrolujúceho 

správne radenie sa. V ruke drží zelenú 

vlajku, pohľad spredu. 

 

D – kolesá motocyklov nastavané jedno 

vedľa druhého v štartovacej rampe 

 

C – pretekári v štartovacích pozíciách. 

Čakanie na signál. Snímané z boku 

 

VC – ako predchádzajúci záber ale 

nasnímaný  z nadhľadu 

 

C – záber ako predchádzajúce dva. 

Rampa sa otvára a jazdci sa rozbiehajú po 

trati. Snímaná rovinka a prvá zákruta po 

štarte.  Nasnímané čelne proti jazdcom 

 

PC – pohľad na prvý skok, cez ktorý 

prechádza skupina jazdcov 

 

C – tiahla ľavotočivá zákruta, prechod 

viacerých pretekárov 
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PC - Dlhá lavica na ktorú nabiehajú 

jazdci a vyskakujú. Sú rámovaný v pravej 

časti obrazu, z ktorej prechádzajú do 

ľavej. 

 

PC – pokračovanie z predchádzajúceho 

záberu. Doskok jazdcov a odjazd. Dopad 

v ľavej časti záberu. 

 

D – muž sediaci na vedre otočený 

chrbtom do záberu, sledujúci pretek. 

 

PC – záber na prechod jazdcov cez 

klesajúci úsek trate, po ktorom nasleduje 

pravotočivá zákruta. Množstvo 

nahromadenej zeme sa víry vo vzduchu 

 

PD – pohľad spoza skoku. V pravej časti 

obrazu je kopec v ľavej je časť trate po 

ktorej prechádza jazdec smerom od 

kamery. 

 

C – ľudia sedia pri trati a sledujú pretek, 

obraz je na nich mierne priblížený. 

Popred kameru prechádzajú pretekári. 

 

PC – prechod jazdcov zákrutou z pravej 

do ľavej časti obrazu, „zoomovanie“ za 

nimi 

 

C – zranený pretekár je odvážaný na 

nosítkach 
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Príloha C - DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- pohľad na motorky v pozadí cez steblo 

trávi 

 

C – Dojazd víťaza do cieľ, Prichádza 

smerom ku kamere. V pravej časti obrazu 

je muž so šachovnicovou vlajkou, 

s ktorou ukončuje pretek. Stmievačka. 


