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Povzetek prispevka — Trenutni kazalci kažejo, da cilji Digitalne Agende morda ne bodo doseženi v mnogo EU državah, saj potrebne 
investicije v omrežja v trenutnih zaostrenih ekonomskih razmerah presegajo njihove finančne zmožnosti. V prispevku bomo predstavili 
alternativno rešitev uporabe obstoječe infrastrukture digitalnih prizemeljski televizijskih omrežij (DVB-T/T2), kjer je mogoče proste 
kapacitete izkoristiti za dostop do izbranih internetnih vsebin. Gre za t.i. "push storitev", ki brez povratnega kanala omogoča interaktivno 
uporabniško izkušnjo. Storitev je predvsem namenjena prebivalcem v ruralnih področjih, ki so brez dostopa do širokopasovnega interneta in 
ne uporabljajo osebnih računalnikov. Takšna storitev lahko pripomore k zmanjšanju digitalne ločnice in komplementarno dopolnjuje cilje 
Digitalne Agende. V prvem delu bomo predstavili trenutne razmere na področju razvoja DTT v smislu izkoriščanja kapacitet, v nadaljevanju 
bomo opisali tehnično rešitev, ki zahteva inovativno uporabo HbbTV standarda, v zaključku pa se bomo dotaknili problematike prilagoditve 
internetnih vsebin za spremljanje na TV zaslonih. 

 

Ključne besede — DTT, DVB-T2, MPEG-4, SEE TV-WEB, OTT, Web TV, Connected TV, HbbTV, DSM-CC 

Abstract — This paper explains the idea on how to use DVB-
T/T2 networks to deliver Internet content to those who have no 
access to broadband and do not use personal computers. Selected 
Internet content will be offered as a Push service not using return 
channel yet providing full local interactivity. The service proposed 
by the SEE TV-WEB project is targeting the population of rural 
areas and is aiming in reducing the digital divide and on the other 
hand supporting the goals of Digital Agenda. In the first part of the 
paper the current development of DTT is explained with the focus 
on non-used capacities of DTT multiplexes. The second part is 
explaining the idea of innovative use of HbbTV standard on 
receivers with no broadband connection. The last part is devoted to 
the problems of adapting the Internet content to be viewed on TV 
screen. 

Keywords — DTT, DVB-T2, MPEG-4, SEE TV-WEB, OTT, 
Web TV, Connected TV, HbbTV, DSM-CC 

 

I. UVOD 

 

A. Trenutne razmere na področju razvoja DTT 
Digitalna prizemna televizija se resenje začela razvijati po 

mednarodni radijski konferenci ITU GE-06 [1], kjer so 
države t.i. prve ITU regije pridobile pravice za uporabo 
frekvenčnega spektra za digitalna prizemna televizijska 
omrežja. Delitev radijskega spektra v področju VHF (174-
230MHz) in UHF(470-862MHz) je temeljila na načelu 
ekvivalentnega dostopa do radijskega spektra. Na ta način so 
vse države pridobile enako količino spektra, ki omogoča 
postavitev praviloma 7 do 8 digitalni televizijskih omrežij z 
nacionalnim pokrivanjem. Digitalni prenos televizijskega 
signala omogoča bistveno boljšo izrabo frekvenčnega 
spektra, saj je v enem 8 MHz širokem radiofrekvenčnem 
kanalu možno prenašati do 48,22 Mbit/s (DVB-T2 [2]). 

 

Modulacija Kodno 
razmerje 

DVB-T2 
(Kapaciteta) 

DVB-T 
(Kapaciteta) 

QPSK 1/2 7,18 Mbps 6,03 Mbps 
QPSK 3/5 8,63 Mbps  
QPSK 2/3 9,64 Mbps 8,04 Mbps 
QPSK 3/4 10,80 

Mbps 

9,05 Mbps 
QPSK 4/5 11,53 

Mbps 

 
QPSK 5/6 12,04 

Mbps 

10,05 

Mbps QPSK 7/8  10,56 

Mbps 16QAM 1/2 14,43 

Mbps 

12,06 

Mbps 16QAM 3/5 17,33 

Mbps 

 
16QAM 2/3 19,29 

Mbps 

16,09 

Mbps 16QAM 3/4 21,68 

Mbps 

18,10 

Mbps 16QAM 4/5 23,13 

Mbps 

 
16QAM 5/6 24,07 

Mbps 

20,11 

Mbps 16QAM 7/8  21,11 

Mbps 64QAM 1/2 21,61 

Mbps 

18,10 

Mbps 64QAM 3/5 25,96 

Mbps 

 
64QAM 2/3 28,93 

Mbps 

24,13 

Mbps 64QAM 3/4 32,49 

Mbps 

27,14 

Mbps 64QAM 4/5 34,66 

Mbps 

 
64QAM 5/6 36,18 

Mbps 

30,16 

Mbps 64QAM 7/8  31,67 

Mbps 256QAM 1/2 28,86 

Mbps 

 
256QAM 3/5 34,66 

Mbps 

 
256QAM 2/3 38,51 

Mbps 

 
256QAM 3/4 43,36 

Mbps 

 
256QAM 4/5 46,26 

Mbps 

 
256QAM 5/6 48,22 

Mbps 

 

Tabela 1: Primerjava DVB-T in DVB-T2 standardov (FFT 
8k, GI-1/32) 

Za prenos enega televizijskega programa standardne 
ločljivosti v MPEG-4 formatu potrebujemo 1,6 Mbit/s oz. 6,5 
Mbit/s za televizijski program z visoko ločljivostjo slike. 
Spodnja tabela prikazuje primerjavo med MPEG-2 in MPEG- 
4 algoritmoma. 
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   SDTV HDTV 

TV 

Resolucija [pixel] 720x576 1920x1080 
Prepletanje/ 
progresivno P/I I I 

Osveževanje 
slike [Hz] 25 25 

MPEG-2 Bit rate [Mbits/s] 3,7 12 
Kvaliteta Y [dB] 34 35 

MPEG-4 Bit rate [Mbits/s] 1,6 6,5 
Kvaliteta Y [dB] 36 36 

Tabela 2: Kvaliteta videa in ustrezne bitne hitrosti za 
SDTV in HDTV 

Iz vrednosti v zgornji tabeli izhaja, da lahko v enem 
kanalu DVB-T2/MPEG4 prenašamo do 30 TV programov 
standardne ločljivost ali do 7 TV programov visoke 
ločljivosti. Če upoštevamo število multipleksov po državah 
lahko računamo s kapaciteto 240(SD) ali 56(HD) programov 
po državi. Res je, da danes DVB-T2 uvajajo predvsem 
države, ki so pozno začele z izgradnjo DTT omrežij in ravno 
te države imajo majhno število lastnih programov, kar 
pomeni še večjo neizkoriščenost kapacitet DTT omrežij. 
Ostale države, ki so začele z uvajanjem DTT pred letom 
2006, se na drugi strani soočajo z novim prehodom na 
naprednejšo digitalno tehnologijo, ki ni bistveno manj 
zapleten od prehoda iz analognega na digitalno oddajanje. 
Kapaciteta obstoječih DVB-T omrežij je bistveno manjša saj 
lahko v enem DVB-T multipleksu prenašmo le 8 SD oz. 2 
HD programa v MPEG-2 oziroma 19 SD oz. 4 HD 
programov v MPEG-4. 

 
Število programov v posameznih državah je dokaj 

različno saj je le-to odvisno od razvitosti televizijskega trga. 
Pravilo enakopravnega dostopa do radijskega spektra na ITU 
konferenci se tu sooči z realnim stanjem na televizijskem 
trgu, tako imajo določene države premalo spektra, druge pa 
preveč. Razkorak je še bolj očiten pri državah, ki so z 
uvajanjem DTT začele kasneje in uvajajo naprednejšo 
tehnologijo DVB-T2/MPEG4, na drugi strani pa imajo 
manjše TV tržišče. Dodatna oviro razvoja trga v teh državah 
predstavlja tudi licenciranje TV programov. Preko  DTT 
omrežij se namreč lahko razširjajo le programi, ki imajo 
domicil v teh državah, kar predstavlja dodatno omejitev. 
Vstop drugih, tujih programov v omrežja DTT je načeloma 
možen, če to dopuščajo nacionalni zakonodajni okvirji. V 
takšnih primerih gre praviloma za plačljivo televizijo (Pay 
TV) kljub temu, da je za DTT omrežje je značilo prosto 
(nekodirano) razširjanje TV programov. 

 
Slika 1: Število TV programov v evropskih omrežjih (vir: 

MAVISE database [3]) 

Digitalna agenda podpira vsebino programa Evropa 2020 
in eden izmed zastavljenih ciljev je zagotoviti vsaj 30 Mbit/s 
dostop do Interneta vsem državljanom oz. vsaj 100 Mbit/s 
polovici prebivalcev. Trenutni podatki kažejo na to, da je bil 
ta cilj postavljen precej ambiciozno in ga bo težko doseči saj 
veliko držav doživlja počasnejši razoj na področju 
širokopasovnih internetnih priključkov [4]. Razloge je 
mogoče iskati v ekonomski krizi, ki je prizadela tako 
operaterje kot tudi naročnike. Cena telekomunikacijskih 
storitev je primerljiva s ceno električne energije in lahko si 
zastavimo vprašanje ali si bodo prav vsa gospodinjstva lahko 
privoščila strošek za hitro povezavo do Interneta. Projekt 
SEE TV-WEB [5] poskuša zapolniti vrzel v času do 
izpolnitve ciljev digitalne agende in se ozira na del 
populacije, ki si takšnega dostopa ne bo mogla privoščiti in 
praktično ne uporablja osebnih računalnikov. Ta zadnja 
skupina je še posebej pomembna saj tvori t.i. digitalno 
ločnico. 

 

 
Slika 2. Penetracija širokopasovnih priključkov (več kot 

144 kbit/s na 100 prebivalcev. 

 
Medtem se je konkurenčni boj na nivoju omrežij preselil 

na nivo uporabniške opreme. Razvoj TV sprejemnikov je 
napredoval v smeri LCD in plazma zaslonov, ki imajo 
ločljivost primerljivo z ločljivostjo računalniških zaslonov. 
Pojavili so se novi pojmi kot npr. OTT (Over The Top), Web 
TV in connected TV. Te tehnologije podstavljajo distribucijo 
zvoka in slike preko širokopasovne povezave na TV 
sprejemnik, operaterji dostopovnih omrežij pa nimajo 
možnosti kontrolirati vsebine komunikacije. Operater se sicer 
lahko zaveda vsebine, vendar ne vpliva nanjo, niti na navade 
gledalcev ter na avtorske pravice. Kvaliteta takšne storitve je 
enaka t.i. »best effort« za razliko dostopanja do a/v vsebin 
preko IPTV omrežij.  

 
Ponudniki vsebin (TV programov) se zavedajo novih 

razmer v razvoju sodobnih telekomunikcijskih omrežij zato 
podpirajo razvoj sistemov, ki bodo omogočali povezavo med 
radiodifuzinimi omrežji in Internetom na način, ki bi TV 
postajam še vedno omogočal kontrolo nad svojimi vsebinami 
in dodatnimi storitvami. Tako je nastal HbbTV [6] standard, 
ki temelji na številnih že obstoječih standardih. Standard 
opisuje povezavo TV sprejemnika na dve omrežji paralelno. 
Eno omrežje je DVB omrežje (DVB-T, DVB-S ali DVB-C), 
druga povezava pa je realizirana preko vmesnika za 
širokopasovni dostop do Interneta, ki omogoča dvosmerno 
komunikacijo s ponudnikom storitve. Slednja povezava 
omogoča distribucijo nelinearnih a/v vsebin; to so vsebine, ki 
se ne predvajajo v okviru televizijskih sporedov temveč so 
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dostopne predvsem na zahtevo ("Catch up TV" in Video on 
Demand"). V digitalnem radiodifuznem omrežju je 
predvidena uporaba DSM-CC [7] vrtiljaka, ki je namenjen 
predvsem prenos aplikacij in podatkov, ki so povezani s 
televizijskimi programi. Temeljni namen HbbTV standarda je 
združiti klasično televizijo in Internet v eno samo napravo, ki 
bi omogočila celovito uporabniško izkušnjo tako preko 
radiodifuznega omrežja kot tudi preko širokopasovnega 
dostopa do Interneta. Vendar se je na tem mestu treba 
vprašati, ali bodo res vsi uporabniki imeli širokopasovni 
dostop do Interneta oz. obratno – kakšen je smisel bodoče 
uporabe digitalnih prizemnih radiodifuznih omrežij, če bodo 
res vsi gledalci imeli 30 Mbit/s povezavo do internetnega 
omrežja. SEE TV-WEB projekt temelji na izhodišču, da 
določen del gledalcev ne bo imel dostopa do Interneta, niti do 
uporabe osebnega računalnika, zato je za to uporabniško 
skupino potrebno poiskati možnosti za vsaj omejeno 
uporabniško izkušnjo dostopa do Internetnih storitev in 
vsebin ter na takšen način zmanjšati digitalno ločnico. 

 
Tehnični izziv predstavlja vprašanje kako zagotoviti 

polno funkcionalnost HbbTV sprejemnika brez priključka na 
Internet, saj takšna uporaba v HbbTV standardu ni 
predvidena, oziroma kako zagotoviti uporabniško izkušnjo 
“connected TV” brez povezave z Internetom. 

 
Poleg rešitve za prilagoditev spletnih vsebin za prikaz na 

TV zaslonih je treba poiskati tudi rešitev za prenos 
internetnih vsebin preko vrtiljaka DSM-CC, oz. razširiti 
funkcionalnost tudi na prenos nelinearnih a/v vsebin. 
Nadaljevanje projekta je možno tudi v smeri vzpostavitve 
povratnega kanala preko univerzalnega dostopa do 
telekomunikacijkega omrežja. V Sloveniji je univerzalni 
dostop opredeljen kot: "Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v 
univerzalno storitev, vključuje priključitev na javno 
telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih 
storitev na fiksni lokaciji na razumno zahtevo uporabnika, 
tako da mu to omogoča vzpostavljanje in sprejemanje 
notranjih (krajevnih in medkrajevnih) in mednarodnih klicev; 
prenos faksimilnih komunikacij in podatkovnih komunikacij s 
prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do 
interneta"; [8] 

 
 Preko te funkcionalne (počasne) povezave lahko 

uporabnik pošlje zahtevo za vsebino, ki jo sprejme preko 
digitalnega radiodifuznega omrežja. 

 
Slika 3 - Tehnična specifikacija Hybrid Broadcast 

Broadband TV ETSI TS 102 796 V1.1.1 (2010-06) 

 
Slika 4 - Modificirana uporaba tehnične specifikacije 

Hybrid Broadcast Broadband TV ETSI TS 102 796 V1.1.1 
(2010-06) 

 
 

II. TEHNIČNA REŠITEV (HBBTV) 
 
Tehnično je projekt TV-WEB zasnovan kot univerzalna 

rešitev za vzpostavitev infrastrukture in prilagoditev 
obstoječih DTT omrežij za zagotavljanje funkcionalnosti 
HbbTV preko DVB-T/T2 omrežij. Za vzpostavitev 
univerzalne rešitve je potrebno upoštevati veliko različnih 
možnosti, ki so odvisne od trenutnega stanja omrežja 
posameznega multipleksa (tehnična opremljenost operaterja, 
število programov v multipleksu, proste kapacitete, ...). Za 
razvojni model za merjenje odziva uporabnikov, uporabniške 
izkušnje in ustreznosti tehnične rešitve je predvidena 
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vključitev TV-WEB storitve v lokalne multiplekse manjšega 
dosega, kasneje pa bi bilo mogoče tovrstno prilagoditev oz. 
nadgradnjo DTT omrežja izvesti na kateremkoli DVB-T 
omrežju. 

  
Zaradi različnih značilnosti posameznih segmentov 

reševanje problema delimo na: 
– priprava in prilagoditev vsebin svetovnega spleta za 

distribucijo preko DVB-T sistema, 
– izdelava in prilagoditev transport streama za object 

carousel, 
– distribucija signala, re-multipleksiranje in prilagoditev 

transportnega toka (TS),  
– sprejem, intepretacija predvajanje oz. prikaz. 
 

Broadcast	  serverBroadcast	  server

ASI	  /	  IP

RF	  up	  to	  50	  dBm

DTA2160

Editor	  1Editor	  1

Editor	  2Editor	  2

INTERNET

IP

TVWEB	  editor	  App	  srvTVWEB	  editor	  App	  srv

IP

IP

IP

ASI	  /	  IP

IP

IP
RF	  	  1	  dBm

HBBTV	  STB RFSCART

HBBTV	  STB RFSCART

HBBTV	  compliant	  
TV	  set

HBBTV	  STB RFHDMI

HBBTV	  STB RFHDMI

RF

Compsite	  /	  Component	  /	  SDI Decklink	  
Studio

ASI	  /	  IP	  
feed	  from	  

network	  /	  content
	  provider

 
Slika 5. Zasnova TV-WEB projekta 
 

A. Priprava in prilagoditev vsebin svetovnega spleta 
za distribucijo preko DVB-T sistema 

Spremljanje internetnih vsebin na TV zaslonu (različne 
velikosti, tipi, razdalje gledanja), brez dodatnih uporabniških 
vmesnikov npr. miške in tipkovnice, omejena pasovna širina 
ter odsotnost povratnega kanala zahteva prilagojeno izbiro 
vsebin, kot tudi prilagoditev izgleda in navigacije skozi 
vsebine. Za prilagoditve in izbor bo sicer odgovoren urednik, 
potrebno pa bo postaviti strežnik in ustrezen CMS (angl. 
Content Management System). 

 

B. Izdelava in prilagoditev transport streama za 
object carousel 

Projekt je zasnovan na HbbTV standardu zato je potrebno 
v skladu s standardi izbrano vsebino pretvoriti v Carousel 
object strukturo ter izdelati transportni tok (TS) katerega 
vključujemo v multipleks. Za prilagoditev in izdelavo 
ustreznih tabel in TS bo skrbel IRT Broadcast server (ger. 
Institute  für Rundfunktechnik) [9]. 

 

C. Distribucija signala, re-multipleksiranje in 
prilagoditev TS 

V tem delu se izvedbeno sistem prilagaja terminalni 
opremi in stanju omrežja multipleksa posameznega 
operaterja. V vsakem primeru je omgočena tako distribucija 

ASI signala kot tudi različnih IP pretokov (UDP, RTP, 
Unicast, Multicast), re-multipleksiranje pa se lahko izvaja ali 
na opremi operaterja, v primeri če operater nima ustreznega 
multiplekserja ali pa da so vsi ustrezni vhodi že zasedeni, se 
lahko re-multipleksiranje izvaja tudi na multiplekserju same 
postavitve. Ob re-multipleksiranju je potrebno zagotoviti 
skladnost s standardi DVB-T in HbbTV ter hkrati zagotavljati 
nemoteno delovanje obstoječih DVB-T sprejemnikov, ki še 
ne podpirajo standarda HbbTV. 

 

D. Sprejem, intepretacija predvajanje oz. prikaz 
Na sprejemni strani je za spremljanje TV z dodanimi 

funkcionalnostmi HbbTV potreben STB (set-top-box) ali TV 
ki podpira standard HbbTV. V postavitvi, kot jo predvideva 
projekt TV-WEB, ti sprejemniki ne bodo imeli vzporedno 
priklopljene internetne povezave, zato je pomembno vse 
storitve zagotavljati preko radiodifuznega oddajanja. Zaradi 
odsotnosti povratnega kanala se interaktivnost dosega 
navidezno preko uporabniškega vmesnika in predpomnjenja 
vsebin na sami napravi. V osnovnem HbbTV standardu 
povezava med DSM-CC odjemalcem in predvajalnikom 
medijskih datotek ni predvidena (slika 3), zato na obstoječih 
napravah poskušamo s pomočjo aplikacij vzpostaviti notranjo 
povezavo med predvajalnikom in DSM-CC odjemalcem 
(Slika 4). Dodatno oviro predstavlja shranjevanje vsebin na 
napravah, saj je memorija v sami napravi zelo omejena 
medtem, ko je možnost snemanja (proženje snemanja iz 
carousel aplikacije) na zunanji disk še v fazi razvoja in 
testiranja. Rešitev naslavlja predvsem ruralna področja je 
zato je ena od možnosti, ki jo v okviru projekta analiziramo 
prikazovanje vsebin tudi na CRT TV sprejemnikih, kar pa 
pomeni, da moramo na STB-jih detektirati morebitno 
povezavo preko kompozitnega signala (Scart ali Video) in 
vsebino dodatno prilagajati zmanjšani resoluciji (iz 
standardnih 1280x720, v primeru povezave preko 
kompozitnega signala na resolucijo 720x576). Prilagoditev 
prikaza se izvaja v pogledu, velikosti črk in pisave. 

 

E. Problematika prilagoditve Internetnih vsebin za 
TV zaslone 

Posebno pozornost pri izvedbi projekta zahteva 
prilagoditev Internetnih vsebin za TV zaslone. Navidez 
preprost problem, se, po analizi izhodišč oz. razlik med 
uporabo osebnih računalnikov in TV sprejemnikov, izkaže za 
netrivialnega. Cilj prilagoditve vsebin za TV zaslone je 
seveda čimboljša uporabniška izkušnja in posledično 
preprosta in intuitivna uporaba teh vsebin s stranin končnih 
uporabnikov.  Pri tem je potrebno upoštevati vsaj naslednja 
dejstva: 

– Navigacijski aspekt: navigacija po vsebinah na zaslonu s 
pomočjo daljinskega TV upravljalnika je drugačna od 
navigacije s pomočjo miške in tipkovnice, 

– Prikaz vsebin: zaslon TV sprejemnika gledamo z razdalje 
2-4 metrov, odvisno od velikosti TV sprejemnika. Ta 
razdalja je precej večja od razdalje, s katere gledamo 
spletne strani na osebnem računalniku oz. računalniškem 
zaslonu. Hkrati so TV zasloni  nekajkrat večji od 
klasičnih računalniških zaslonov (75 – 120 cm), 

– Povratnega kanala ni in s tem tudi ne poljubnih vsebin na 
zahtevo, ki bi jih vključevali v oddajane vsebine. 
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Poleg zgoraj navedenih dejstev je potrebno upoštevati še 
dejstvo, da so ciljna skupina uporabnikov starejši uporabniki, 
kar pomeni, da je potrebno vizualni prikaz internetnih vsebin 
prilagoditi ljudem s slabšim vidom. Nenazadnje so ciljni 
uporabniki manj izkušeni pri uporabi interneta oz. tovrstnih 
vsebin, kar  zahteva dodatno poenostavitev uporabniškega 
vmesnika. 

 
Posledično je  zasnovati in izdelati ustrezno zasnovo 

uporabniških vmesnikov in vizualnih elementov, kar 
vključuje odločitve glede razporeditve na zaslonu, velikosti 
črk in uporabljenih fontov, strukture menujev, itd... V ta 
namen v okviru projekta potekajo raziskave, ki vključujejo 
sodelovanje predstavnikov ciljnih uporabnikov in na podlagi 
katerih bo zasnovan in izdelan ustrezen uporabniški vmesnik. 

 
Z namenom čimlažje vizualne postavitve internetnih 

strani in  integracije le-teh v DSM-CC vrtiljak, je potrebno 
razviti namenski CMS sistem (ang. Content Management 
System).  Ta bo na eni strani uporabniku – uredniku 
omogočal preprost vnos zanimivih vsebin, ki bodo kasneje na 
TV sprejemniku imele ustrezno  vizualno obliko, hkrati pa bo 
izdelane internetne vsebine preko vmesnikov poslal do DSM-
CC in jih še pred tem preolikoval v obliko, ki je kompatibilna 
s HBBTV standardom. 
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