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VideoneuvotteluVideoneuvottelu

•• Kahden tai useamman pisteen välinen Kahden tai useamman pisteen välinen 
reaaliaikainen audiovisuaalinen yhteys.reaaliaikainen audiovisuaalinen yhteys.

•• MonipisteyhteyksissäMonipisteyhteyksissä käytetään MCUkäytetään MCU--laitetta.laitetta.
•• Neuvotteluun voidaan käyttää tietokonetta tai Neuvotteluun voidaan käyttää tietokonetta tai 

erillistä videoneuvottelulaitetta.erillistä videoneuvottelulaitetta.
•• Mahdollisuus sovellusten jakoon (esim. Mahdollisuus sovellusten jakoon (esim. 

whiteboardwhiteboard))



ISDN ISDN --> IP> IP

•• Siirrytään ISDNSiirrytään ISDN--tekniikasta Internettekniikasta Internet--tekniikkaan tekniikkaan 
(H.323).(H.323).

•• Yhteyskustannukset.Yhteyskustannukset.
•• Yhteensopivuus muun verkkotekniikan kanssaYhteensopivuus muun verkkotekniikan kanssa

–– > Yliopistoilla hyvät valmiudet> Yliopistoilla hyvät valmiudet

•• MonipisteneuvottelutMonipisteneuvottelut
•• Uudet palvelutUudet palvelut



Mitä yhteyteen tarvitaan?Mitä yhteyteen tarvitaan?

•• Videoneuvottelulaite tai tietokoneen ohjelmisto Videoneuvottelulaite tai tietokoneen ohjelmisto 
(kamera, mikrofoni).(kamera, mikrofoni).

•• Vastaanottajan puhelinnumero (ISDN) tai IPVastaanottajan puhelinnumero (ISDN) tai IP--
numero (H.323).numero (H.323).

•• Sovitut liikenneparametrit (yleisesti H.261 video, Sovitut liikenneparametrit (yleisesti H.261 video, 
G.711 G.711 audioaudio, 384 , 384 KbsKbs nopeudella)nopeudella)



Mahdolliset ongelmatMahdolliset ongelmat

•• PalomuuritPalomuurit
–– estävät liikenteen läpipääsynestävät liikenteen läpipääsyn
–– ilmenevät satunnaisena yhteyden muodostuksenailmenevät satunnaisena yhteyden muodostuksena

•• VerkkoVerkko--ongelmatongelmat
–– tiedonsiirtoviiveettiedonsiirtoviiveet
–– verkkotukoksetverkkotukokset

•• Epäyhteensopivat laitteetEpäyhteensopivat laitteet
–– vähenemään päinvähenemään päin



TulevaisuusTulevaisuus

•• Lisää laitteitaLisää laitteita
•• Siltojen ketjutus (Siltojen ketjutus (cascadecascade) ) -- megakonferenssit megakonferenssit 
•• Uudet palvelut:Uudet palvelut:

–– puhelujen siirrot alustasta riippumattapuhelujen siirrot alustasta riippumatta
–– verkkovideon integrointi videoneuvotteluunverkkovideon integrointi videoneuvotteluun
–– mobiilitmobiilit ratkaisut (GPRS, UMTS, WLAN)ratkaisut (GPRS, UMTS, WLAN)



SuoratoistoSuoratoisto

•• Useita formaatteja:Useita formaatteja:
–– RealMediaRealMedia ((RealNetworksRealNetworks -- RealPlayerRealPlayer))
–– QuickTimeQuickTime (Apple (Apple –– QuickTime playerQuickTime player))
–– WindowsMediaWindowsMedia (Microsoft (Microsoft –– Windows Media Windows Media 

PlayerPlayer))

•• EpäyhteensopivuusEpäyhteensopivuus
•• Kohderyhmä ja tekniset mahdollisuudet Kohderyhmä ja tekniset mahdollisuudet 

määräävät käytettävän formaatin.määräävät käytettävän formaatin.



Verkkovideon tuottaminenVerkkovideon tuottaminen

1.1. Materiaalin kuvaaminenMateriaalin kuvaaminen
2.2. Digitointi (tai siirto DVDigitointi (tai siirto DV--materiaalilla)materiaalilla)
3.3. Editointi (esim. Editointi (esim. PremierePremiere, , iMovieiMovie))
4.4. Pakkaus verkkolevitystä varten (Pakkaus verkkolevitystä varten (RealMediaRealMedia, , 

QuickTimeQuickTime, , WindowsMediaWindowsMedia))
5.5. Siirto palvelimelleSiirto palvelimelle



EsimerkkejäEsimerkkejä

•• RealMediaRealMedia eri kaistanleveyksillä:eri kaistanleveyksillä:
–– 34 34 KbsKbs (analoginen modeemi)(analoginen modeemi)
–– 80 80 KbsKbs (kaksi (kaksi kanavainenkanavainen ISDN)ISDN)
–– 225 225 KbsKbs (ADSL)(ADSL)
–– 450 450 KbsKbs (Lähiverkko)(Lähiverkko)



Yleistä digitaalivideostaYleistä digitaalivideosta

•• Video vie paljon tilaaVideo vie paljon tilaa
--> täytyy pakata siirtoa varten> täytyy pakata siirtoa varten

•• Pakkaaminen ja purkaminen kulutavat paljon Pakkaaminen ja purkaminen kulutavat paljon 
laskenta resursseja.laskenta resursseja.

•• Videoiden tallentaminen digitaalisesti kuluttaa Videoiden tallentaminen digitaalisesti kuluttaa 
paljon levytilaa.paljon levytilaa.



Käsitteitä (1/2)Käsitteitä (1/2)

•• Kaistanleveys:Kaistanleveys:
–– Kuinka paljon tietoa saadaan siirrettyä sekunnin Kuinka paljon tietoa saadaan siirrettyä sekunnin 

aikana?aikana?
–– Mittayksikkö: b/s eli bittiä sekunnissa. (esim. 420 Mittayksikkö: b/s eli bittiä sekunnissa. (esim. 420 

KbsKbs. Lähiverkon nopeus on vähintään 10Mbs). Lähiverkon nopeus on vähintään 10Mbs)

•• Resoluutio:Resoluutio:
–– Miten suuri kuvan pintaMiten suuri kuvan pinta--ala on?ala on?
–– Mittayksikkö: Mittayksikkö: pikselipikseli (koko ilmoitetaan leveys x (koko ilmoitetaan leveys x 

korkeus korkeus pikseliäpikseliä esim. 320x240)esim. 320x240)



Käsitteitä (2/2)Käsitteitä (2/2)

•• KodeekkiKodeekki ((codeccodec):):
–– Tulee sanoista Tulee sanoista codecode ja ja decodedecode..
–– Videon pakkaamisen ja purkamisen hoitavan Videon pakkaamisen ja purkamisen hoitavan 

ohjelman tai laitteen nimi.ohjelman tai laitteen nimi.
–– KodeekkiKodeekki osaa käsitellä yhtä tai useampaa media osaa käsitellä yhtä tai useampaa media 

formaattia (esim. MPEGformaattia (esim. MPEG--1, MPEG1, MPEG--2, H.261). 2, H.261). 


