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Prolínánín a spotřební elektroniky je hitem

výoj technologií nezasahuje jenom I! ale do_
|-) řekotný
k:n:" i tak (uŽ) tradičnívěc,jako je tálevize. Není to jen
If-tl obyčejná krabice pro přehráván í olrarute]evizního rísí-
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Hybridní set-top boxy
v sobě

majíkombina-

cipůvodníhopříjmu
DVB-T a zároveň
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příjmu přes internet.
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lání, ale stává se multimediálním počítačemvestavěným d'o
velkého zobt azoy ače. S počítačerrrale neodmyslite]ně s ouvis
í
připojení na internet a televize, chce_Ii si udržet své diváky, se
musí proměnit v zaÍízenízobrazující obsah internetu. Tele'
vize se.tak.postupně přibližují k widgetům, které byly zatím
ýpické spíše pro mobilní zaÍízenítypuiPhone' iPad a různé
tablety s Androidem.
V;h'oj nového druhu televizí, které by daleko lépe zvládaly
promítání internetového obsahu, byl sice zahájen, ale.rorrá á_
l::-i1 generace je stále_ještě na svém počátku. I když se tedy
přesně neví, jaké tyto teievize'budou, není nutné pomýšlet ía
okamžitouýměnu přístrojů. Řešení nabízípouhjýáěna set_
-top boxu_ Na trh se postupně dostávají zařižení,kteráv
sobě
mají kombinaci původníhopříjmu DVB_T azároveř.l IP pří|mu
přes inlernet.
Jsou označována jako hybridní boxy a mají různékombinace DVB-T/IP nebo DVB_S/IP a jiné, které přes IP umožňují
připojení do archil.u nejrůznějšíchpořadů. Éři současném
tempu qruoje je tedy určitě jasné, že období set_top boxů, jaké
známe dnes, zanedlouho skončía televize si bude muset síoji
pozornost nějakým způsobem udržet.
K hlavním tématům te]evizních posýovatelů tak patří
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aktuáině hybridní boxy, jejichž vznik i vyvoj jsou
ýznamně
ovlivněny rychiým vyvojem technologií, apíil..l a možností
internetu.
Podívám_ii se na celou problematiku z technické stránky,
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půjde o průběžnéa neustálé vylepšování
ýpočetního ýkoíu
jednotliých čipsetů,které se v t3chto t'yuiia"i.t' bo*eáh
oy_
užív.ají.Takoý čipset je speciálně upravený pro multimediální
aplikace, a zv\ádá tak bez problémůpřehrávánívideí ve Flashi.
Typická architektura dnešníhoIPŤV boxu reflektuje kon'
krétnípožadavky zákazníka. Tím, že standardizace je teprve
na c_estě, je nutné kaŽdý IPTV box upravit ve všech íiledisclch
konkrétní aplikace. Co všechno tedýčeká vývojářepři ladění
IP_boxupro zákazníka? Hardware je dán zejména čipsetem
ýr9bce
1ktomu je také doporučenézapojení. Drivers a ]oaders
sloužíke komunikaci IPTV boxu se sým okolím. Další vrstva
obsahuje CA (Conditional Access), coi je podmíněný přístup
neboli systém scramblování programů.
Samotný middleware je pak vrstvou prezentu1.ící síť,kterou
píšeimplementátor pro konkrétního operátora. Ý rámci mo_
derní architektury IPTV boxu jsou nejvyše aplíkace třetích
stran a aplikace samotného operátora, což jsou sým způso'
bem widgety, které odkazu jí ia již implemóntovu.ré ,"iu".y.
Tato moderní technologie tak můželyřešit problém, se kterým se potýkají te]evizní poskytovatelé v soůvislosti s techno_
logickým pokrokem a nezastavitelným vyvo;em. (maa 11
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