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Bemutatkozás – HDT műholdas műsorterjesztési szolgáltatás

Műholdas műsor feladási (uplink) és tartalomterjesztési szolgáltatás
• Multiplex szolgáltatás
• Digitális műholdas feladási szolgáltatás
• Műholdas kapacitás biztosítása
• Conax menedzsment szolgáltatás
• Conax kártya, Conax modul, set-top-box biztosítása
• Monitoring szolgáltatás
• IP és szerver alapú Rohde&Schwarz Head-End és GMIT monitoring rendszer

Előadó
Bemutató megjegyzései
Nagyon röviden bemutatni a HDT-t, fókuszálva a műsorsterjesztési szolgáltatásainkra
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Tartalom

Nézői igény

Technológia

Egyik a másikat gerjeszti, amelynek eredménye 
új gyártási és műsorterjesztési eljárások,
megváltozott fogyasztói szokások.

A Tartalom a király, de a Technológia adja a keretet

Ma már minden a 4K és HDR körül forog
Öt évvel ezelőtt azt hittük, hogy 3D TV lesz mindenhol
Tíz évvel ezelőtt azt hittük, hogy a DVB-H lesz a nyerő

Előadó
Bemutató megjegyzései
A média igényformálása„Mi volt előbb, a szar műsor, vagy az igény a szar műsorra?”Európában az első kereskedelmi DVB-H szolgáltatást 2006-ban vezették be a futball világbajnokság alkalmából. 2008-ban az Európai Unió a két versenyben álló szabvány közül, DVB-H és DMB az előbbit választotta, ezzel az Európai Bizottság a technikai normák rendszerébe bevette és az Unió tagországait is felszólította, hogy a DVB-H szolgáltatások bevezetését támogassák. Ennek a választásnak az eredményeképpen Hollandia, Ausztria és Svájc is csatlakozott a DVB-H alapú mobil-televíziós szolgáltatáshoz. A 3D koporsójába az utolsó szöget az Astra műholdas cég ütötte be azzal, hogy tavaly nyár végén végleg lekapcsolta az utolsó ilyen jellegű csatornát is. Sem nézői oldalról, sem pedig az igen magas előállítási költségek miatt, műsorgyártói oldalról nem volt igény a 3D tévézésre. A 3D, annak ellenére, hogy maga a készülék előállítása nem jelentett hatalmas összeget, mára tulajdonképpen meghalt. Műsorszolgáltatói oldalról nézve nem volt életképes. És hogy mennyire így van, azt mi sem mutatja jobban, mint, hogy az idei Las Vegasban tartott CES kiállításon a nagy gyártók már nem is jelentkeztek a 2017-es évre 3D-t támogató modellekkel.



Vissza a jövőbe?
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DVB-C, -S, -T, DVB-S2, -T2, -C2, IPTV OTT
DVB-H LTE
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Előadó
Bemutató megjegyzései
DVB-C 1994, DVB-C2 2008DVB-S 1995,  DVB-S2 2005Kísérleti adások (DVB-T, DVB-H)DVB-T 1997, DVB-T2 2007MPEG-2		1995MPEG-4 (H.264)	1998MPEG-H part2 (H.265) 2013	Az első űrhírközlési kísérlet sikeres rádiós műsorszórási demonstráció volt a Score műholdról 1958 karácsonyán. 1962-ben a Telstar-1 sikeres TV-átvitelt biztosított Európa és Amerika között, 1965-ben pedig pályára állt az Atlanti-óceán fölött az első (kereskedelmi) távközlési szolgáltató műhold, az Intersat-1.Will broadcasting be supplanted by the Internet?	Felváltja a műsorszórást az Internet?Will “convergence” lead to a single delivery system for multimedia services?	A multimédia szolgáltatások egyetlen típusú távközlési hálózaton fognak működni?Which broadcast delivery systems (terrestrial, satellite or cable) will become dominant for digital TV?	Melyik típusú műsorterjesztő hálózat (földi, műholdas vagy kábel) válik dominánssá a digitális televíziózás piacán?Will the reduction in costs of computer hardware affect broadcasting?	Befolyásolja a műsorterjesztést a számítástechnikai eszközök árának csökkenése?Will computers merge with TV sets?	Egybeépülnek a számítógépek a TV készülékekkel?Interaktív Sat TVAz Interaktív Sat TV a Deutsche Telekom egy már Németországban elterjedt szolgáltatásának hazai adaptációja. A megoldás 2011 decemberétől indult idehaza, lényege, hogy maga az adás broadcast a műholdon jön, de a kiegészítő szolgáltatások és a videótéka használatához internet szükséges. A szolgáltatás igénybevételéhez – a hagyományos Sat TV szolgáltatáshoz szükséges eszközökön kívül – speciális vevőegységre (Interaktív Sat TV set top box) valamint hálózati digitális elosztóra (home gateway, router), továbbá minimum 1 Mbit/sec garantált letöltési sebességgel rendelkező T-Home internet szolgáltatásra van szükség: az interaktív szolgáltatások ugyanis a normál internet-hozzáférésen keresztül működnek.
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Van új a nap alatt?
Közelebb jönnek a holdak.

GEO; 520

MEO; 97

LEO ; 804

Elliptikus; 38

1459 üzemelő műholdak - 2017. január 1-én.
UCS Satellite Database

Az FCC–hez beadott új műhold kérelmek darabszáma:

18 470

Előadó
Bemutató megjegyzései
Itt használható lenne a Northern Sky Research  elemzése Linear TV via Satellite, 9th Edition (2017. április)A műholdas DTH csatornák piaca hosszabb távon nem nő jelentősen (NSR előrejelzés)Az előrejelzések alapján a műholdas televízió és a videó tartalom terjesztési piac C-, illetve Ku sávon 2026-ig mintegy 6%-kal fog növekedni (2016: 3528 TPE  2026: 3528 TPE), vagyis stabil, de jelentősen nem növekvő piacról beszélhetünk.A hatékonyabb – az alcsonyabb sávszélességű átvitelhez ideális - HEVC (High Efficiency Video Coding) kódolási eljárás kifejlesztése az Ultra HD (4k) csatornák bevezetéséhez kapcsolódik. Ez a technológia jelentős kapacitás megtakarítást tesz lehetővé, így egyetlen transzponder 3-4 Ultra HD és több SD/HD csatorna kiszolgálását biztosíthatja.
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Új műholdas technológiák – Megvalósuló ígéretek?

• LEO HTS rendszerek – nemrégen bejelentett
OneWeb: 700 műhold SpaceX: 4000 műhold LEOSat: 120-140 műhold Samsung: 4600 műhold

Előadó
Bemutató megjegyzései
OneWeb Virgin Galactic és Qualcomm648 műhold LEO@1200 kmFelbocsátás: Virgin Galactic LauncherOne Indulás: 2018-20SpaceX Google és Fidelity (1 milliárd USD)4000 műholdLEO @ 1100 km Felbocsátás: SpaceXIndulás: 2020LeoSatElső 84 műhold felbocsátása: 2019Indulás: 2020LEOSat 25 x közelebb, mint GEO5 x közelebb, mint MEOKésleltetés ~ 19 msPéldaLondon – Singapore (Légvonalban mért távolság 10.854,7 km)LEOSat ~ 119 msFiber ~ 192 msMEO ~ 150 ms + fiber from Gateway to LondonGEO ~ 500 ms
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HDT felkészül a jövőre

A Hungaro DigiTel-nél mindig elérhető a legmodernebb 
műholdas technológia.

Maradj a 
készülék 
előtt... ;-)

Előadó
Bemutató megjegyzései
Nagyon röviden bemutatni a HDT-t, fókuszálva a műsorsterjesztési szolgáltatásainkra



Köszönöm a figyelmet!

Hungaro DigiTel Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Komp u.2.

Tel: +36  1 4888 500
Fax: +36 1 4888 501

www.hdt.hu
info@hdt.hu

http://www.hdt.hu/
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