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Povzetek
S povečevanjem števila naprav, povezanih s TV-sprejemnikom, kot so videorekorder, digitalni
SAT-sprejemnik, DVD-predvajalnik, se je povečala tudi kompleksnost upravljanja takega
sistema. Običajni očitki uporabnikov so preveliko število daljinskih upravljalnikov, preveč
kablov in preveč porabljene elektrike. Včasih še tehnično podkovanim uporabnikom tak TVsistem povzroča preglavice.
Namen tega diplomskega dela je raziskati trenutno stanje na področju TV-prejemnikov in
storitev, pregled tehnologij in naprav, ki so na voljo, ter raziskati možnosti za izboljšavo
televizijskega sistema in uporabniške izkušnje.
Nekaj odstavkov je namenjenih tudi sociološkemu vidiku sodobnih televizijskih sistemov in
vplivu na zasebnost, na koncu pa je opisana izvedba sodobnega TV-sistema, ki rešuje najbolj
moteče pomanjkljivosti obstoječih TV-sistemov. Rešitev temelji na odprtokodni programski
opremi, uveljavljeni in široko dostopni strojni opremi, o kateri lahko najdemo ogromno gradiva
tudi na spletu in sami nadgradimo in prilagodimo TV-sistem svojim željam in potrebam.
Ključne besede: televizijski sistemi, digitalna TV, DVB, MPEG, interaktivna televizija,
multimedijski predvajalniki, Raspberry Pi, standardi digitalne televizije, KODI, TVHeadend,
IPTV.
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Abstract
With the increasing number of connected devices on the TV recievers, like video recorder,
digital sattelite reciever, DVD player, the level of complexity of managing such sistems has
increased. Too many remote controls, too many wires and to much consumed electircity are the
usual complains of users. Some times also the tech savy users, have dificulties with such an
enviroment.
The purpose of this thesis is to research the current situtation in the field of TV receviers and
services. Give an overview of technologies and devices, that are currently available and look
for improvements of TV system and user experience.
Few paragraphs are also dedicated to sociological aspects of modern TV systems and how they
affect privacy.
At the end is described the realization of modern TV system that solves the most disturbing
deficiencies of existing tv sistems. The solution is based on open source software, widely
adopted and estabilished hardware, that is also well documented on internet and that way we
can enhance and improove our TV system.
Keywords: TV systems, digital TV, DVB, MPEG, interactive television, media player,
Raspberry Pi, digital television standards, KODI, TVHeadend, IPTV.
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1. Uvod
Danes lahko trdimo, da je TV sprejemnik prisoten v vsakem gospodinjstvu. Od prvega
oddajanja pa do danes se je TV-tehnika razvijala in spreminjala. Dodajale so se tudi nove
funkcionalnosti in storitve, velikokrat se je priklopilo zunanje naprave na obstoječi TVsprejemnik (digitalni satelitski sprejemnik, AV-sprejemnik, predvajalnik multimedijskih vsebin
…), zato se je hitro namnožilo tudi število daljinskih upravljalnikov. Za nevešče uporabnike
predstavlja težavo že izbira pravega daljinskega upravljalnika. Vklop TV-sprejemnika za prikaz
slike in vklop AV-sprejemnika za predvajanje zvoka, kaj šele preklapljanje med različnimi
izvori, pa predstavljajo izziv tudi za veščega uporabnika. Taka uporabniška izkušnja je rezultat
individualnih rešitev posameznih podjetij, ki tekmujejo med seboj in skušajo vsiliti le svoje
rešitve, da bi zavladali trgu in pobrali kar največji kos pogače.
Resnica je, da ima vsako podjetje/institucija svoje prednosti in slabosti, zato ne more zadovoljiti
vseh uporabnikovih potreb in želj. Uporabnik pričakuje, da bo izbiral med želenimi storitvami
na čim lažji način s čim manj pritiskanja tipk in izbiranja po menijih.
Cilj diplomske naloge je narediti pregled tehnologij in storitev, ki so se in se še pojavljajo pri
televizijski tehniki, ter izdelati in opisati sodoben televizijski sistem.
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2. Pregled trenutnega stanja tehnologij in standardov
Na televizijskem področju in trgu je veliko različnih standardov in tehnologij. V tem poglavju
so predstavljene najpomembnejše in najpogostejše. Izstopajoča razlika med klasičnim TVsprejemnikom in sodobnim TV-sistemom je interaktivnost, zato se v naslednjih poglavjih
sodobni TV-sistem obravnava tudi kot interaktivni sistem.
Na začetku kot osnovo za lažjo predstavo in nadaljnje razmišljanje prikazujem model
sodobnega TV-sistema.

2.1 Model sodobnega TV-sistema
V praksi sta dva modela TV-sistema:
Interakcija brez povratne vezave (lokalna interaktivnost)
Ponudnik pošlje vse informacije gledalcu, slednji izbira lokalno le med poslanimi podatki
onemogočena je interakcija s centrom v živo (ni mogoče glasovanje).

Slika 1 – TV brez povratnega kanala
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Uporabnik je omejen le na vsebine, posredovane od ponudnika storitve. Bazo vsebine
dopolnjuje le ponudnik storitve.
Prednosti: ni možnosti kršitve zasebnosti uporabnika.
Slabosti: manjša izbira vsebine.
Primer storitev lokalne interaktivnosti:
– potisni video na zahtevo (Push VOD)
– teletekst
– videoigre, ki ne potrebujejo povratne vezave
Interakcija s povratno vezavo (globalna interaktivnost)

Slika 2 – TV s povratnim kanalom
Podatki se prenesejo k uporabniku po izbiri vsebine.
Prednosti:
– večja izbira vsebine
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– omogočena je interakcija v živo (lahko sodelujemo v anketah)
– uporabniki lahko ustvarjajo vsebino in jo delijo z ostalimi.
Slabosti: povečano tveganje kršitve zasebnosti uporabnika.
Primer storitev:
– eShopping
– video na zahtevo (Video on Demand)
– online igre (kazino, družabne igre z oddaljenimi uporabniki itd.)
– bančne storitve
– eUprava
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2.2 Prenosne poti
Na začetku se je za povratni kanal večinoma uporabljala navadna telefonska linija, danes pa
se s hitrim razvojem telekomunikacij povečuje paleta ekonomsko upravičenih rešitev.
Prenos k uporabniku:
– satelitska antena
– sprejem prek zemeljske antene
– KATV
– IPTV
– UMTS
– internet
Prenos od uporabnika:
– telefonska linija
– internet
– satelitski povratni kanal (internet prek SAT)
– povratni kanal IPTV
– povratni kanal KATV
– UMTS

Slika 3 – Prenosne poti

7

2.3 Uporabniški vmesnik
Za upravljanje sodobnih TV-sistemov je na trgu kar nekaj rešitev, od pogojno sprejemljivih do
poskusnih. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, nobena pa ne zadosti vsem potrebam, tako se
še vedno išče “pravi” način upravljanja z interaktivnimi napravami.
Interaktivni vmesnik mora zadostiti različnim potrebam, kot so:
– menjava TV-programa
– upravljanje likov v videoigrah
– vnosu krajših ali daljših sporočil
– brskanje po spletu
Polega naštetega so zelo pomembni odzivnost in intuitivnost grafičnega uporabniškega
vmesnika ter brezhibno delovanje naprave/programske opreme (brez ponovnih zagonov), kar
je samoumevno, vendar veliko proizvajalcev v lovu za čim hitrejšim dobičkom take stvari
zanemarja z izgovorom, da bodo naprave z novo programsko opremo posodabljali pozneje.
Veliko interaktivnih naprav je zato danes zelo počasnih, včasih celo zamrznejo, kar hitro odvrne
uporabnika od nadaljnje uporabe in je lahko glavna ovira za večjo razširitev interaktivnih
storitev.

2.3.1 Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik popolnoma zadostuje za menjavo kanalov in pregledovanje teleteksta.
Menjava kanala ali izbira strani na teletekstu je hitra in jo lahko opravimo celo z zaprtimi očmi,
če smo navajeni na daljinski upravljalnik.
Zaplete se lahko že pri vnosu ene besede. Nekateri vmesniki postrežejo tudi z navidezno
tipkovnico, a je delo s smernimi tipkami in potrjevanjem črk zelo zamudno. Slednje je še
posebej težavno pri vnosu daljših tekstovnih vsebin, kot so vpisi naslovov spletnih strani,
iskalnih pojmov ter izpolnjevanje polj. Klasični daljinski upravljalniki, ki so dobro opravljali
funkcijo preklopa kanalov, ne ustrezajo potrebam modernega televizijskega sistema.
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2.3.2 Tipkovnica
Nekatere naprave ponujajo tudi možnost priklopa tipkovnice in miške oziroma je v tipkovnici
vgrajen trackball ali touchpad. Tipkovnice so povezane brezžično prek IR ali radijske povezave,
v redkih primerih pa tudi kar prek USB-kabla. Tipkovnica v kombinaciji z miško je zelo
prikladna za brskanje po spletu, manj pa za menjavo kanalov, zato je običajno priložen daljinski
upravljalnik. Vse pogosteje se pojavlja kombinacija tipkovnice in sledilne ploščice (touchpada)
na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

Slika 4 – Kombinacija daljinskega upravljalnika in tipkovnice
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2.3.3 Zračna miška
Zračna miška je kombinacija daljinskega upravljalnika in miške ter uporablja žiroskop za
določanje smeri premika v zraku. Drugače se uporablja kot običajna miška, vendar ne potrebuje
podlage.

Slika 5 – Zračna miška

2.3.4 Upravljanje prek zaslona na dotik
Danes so pametni telefoni in tablice vsakdanja stvar, njihovi zasloni pa so prikladni tudi za
upravljanje televizorjev. Za številne modele so že na voljo aplikacije, ki to omogočajo.

Slika 6 – Upravljanje prek zaslona mobilnega telefona
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2.3.5 Upravljanje s kretnjami rok in prepoznava uporabnikov
Upravljanje s kretnjami rok temelji na prepoznavanju slike, zajete z videokamero. Na kakovost
prepoznavanja vplivajo pogoji okolja, kot so smer in količina svetlobe itd. Najprej je treba
prepoznati roko, zato se najprej filtrira zajeta slika po barvi kože, tako se izloči večina motečih
elementov okolja. Nato se zaznava obris roke in posamezne prste. Ko po zraku premikamo
roko, tako se na ekranu premika kurzor. Do prepoznavanja pride s pomočjo nevronskih mrež.
Slika 7 prikazuje, kako je zadeva videti v praksi, posnetek si je mogoče ogledati tudi na
YouTubu. [1]

Slika 7 – Upravljanje TV s kretnjami rok

2.3.6 Glasovno upravljanje
Glasovno upravljanje naprav je uresničitev sanj vsakega ljubitelja znanstvene fantastike. Boljši
modeli TV to že omogočajo. Prvi modeli so imeli omejen nabor glasovnih ukazov in so bili
omejeni na ukaze, ki so bili možni tudi preko daljinskih upravljalnikov (npr. glasnost gor,
glasnost dol, ugasni TV, prižgi TV ...).
Zadnja generacija omogoča, da lahko rečemo »poišči film« z določeno igralko ali igralcem in
jih poišče, kar je zelo uporabno, saj bi pri tipkanju porabili mnogo več časa. Pri današnji veliki
izbiri kanalov pridobili veliko časa, če bi samo izrekli: »Preklopi na TV Slovenija 1«. Govorno
upravljanje je zares praktično, ko imamo zasedene ali umazane roke in se ne moremo dotikati
daljinskega upravljalnika.
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Ni vse tako, kot želijo prikazati prodajalci [2], pojavljajo se težave z napačno prepoznanimi ali
neprepoznanimi besedami. [3] Na kakovost prepoznavanja vpliva tudi hrup v prostoru.
Prepoznavanje govora se iz leta v leto izboljšuje in je za človeka najnaravnejši način interakcije.
Trenutno je funkcija le pogojno uporabna ali pa za razkazovanje prijateljem.

Slika 8 – Glasovno upravljanje TV
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2.4. Standard digitalne televizije
Za razumevanje delovanja sodobnih televizijskih sistemov je treba razumeti delovanje
digitalnega prenosa TV-signala in poznati digitalne TV-standarde za prenos in interaktivnost.
V svetu obstaja nekaj TV-standardov za prenos digitalnega TV-signala. S Slike 12 je razvidno,
da je DVB najbolj razširjen. Ostali standardi so v osnovi zelo podobni DVB in se razlikujejo v
nekaj detajlih, zato je za razumevanje digitalnega prenosa TV-signala dovolj, če se
osredotočimo na tega.

Slika 9 – Razširjenost standardov za digitalni zemeljski sprejem

2.4.1 Oddajni sistem digitalne TV
Oddajni sistem digitalne TV sestavljajo različni elementi, vidni na Sliki 13, ki prikazuje
blokovno shemo oddajnega TV-sistema. Posamezni elementi in njihove funkcije so:
MPEG encoder (kodirnik) služi pretvorbi analognega TV-signala v digitalni MPEG-2/MPEG4 podatkovni tok.
Multiplexer združuje več MPEG kodiranih podatkovnih tokov v en prenosni podatkovni tok.
Podatkovni tokovi se delijo na programske in servisne. Slika 10 lepo prikazuje hierarhijo
podatkovnih tokov.
CA system – sistem za pogojni dostop skrbi za šifriranje TV-programov.

13

Preden podatkovni tok pošljemo v modulator, je treba dodati še podatke za preprečevanje in
odpravo napak. Zahteva za MPEG digitalno TV je QEF (Quasi Error Free), kar pomeni skoraj
brez napak, v številkah pa je to 1x10-10 BER ali 1 napačen bit na vsako uro videa s 30Mbits/sec
podatkovnega toka. Proces se imenuje FEC (Forward Error Correction), kar bi prevedli v
popravljanje napak vnaprej, kar je nujno, saj je treba napake popravljati v živo. Odpravljanje
napak je več nivojsko. Na prvem nivoju se koristi metoda Reed-Solomon. Na vsak podatkovni
paket 188 bajtov se doda 16 paritetnih, kar pomeni, da se lahko popravi napake vključno do 8
bajtov, večje napake se lahko zaznajo, ne moremo pa jih popraviti. Drugi nivo preprečevanja
napak je na nivoju modulatorja z algoritmom Viterbi.

Slika 10 – Elementi oddajnega digitalnega TV sistema
Za zaščito podatkov proti sunkovitim motnjam, ki jih npr. povzročijo razelektritve in vplivajo
na prenos elektromagnetnih valov, katerih FEC ne more popraviti, se potem, ko je FEC že
dodan, podatki zapišejo v medpomnilnik (buffer) in se pošiljajo v drugačnem vrstnem redu v
modulator, da se napake zaradi sunkovite motnje razporedijo na daljše časovno obdobje, ki se
lahko naknadno odpravi z algoritmom Reed-Solomon. Še zadnja priprava podatkov pred
vstopom v modulator za primere, kjer je dolg niz enic ali ničel, je dodajanje psevdo naključnih
vrednosti v podatkovni tok zaradi razpršitve energije po celem signalnem pasu. Ta proces je za
digitalno TV standardiziran in ga najdemo v standardih za satelitsko (EN 300 421), kabelsko
(EN 300 429) in zemeljsko oddajanje (EN 300 744).
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Modulator spremeni digitalni podatkovni tok v analogni signal. Različne prenosne poti
zahtevajo drugačen način modulacije. DVB-S satelitski prenos uporablja QPSK, DVB-C
kabelski prenos QAM in DVB-T, zemeljski pa OFDM. Iz modulatorja signal vodimo v
ojačevalnik in nato na oddajno anteno oziroma v kabelski sistem.

2.4.2 MPEG-2 prenosni tok in prenos podatkov
Digitalna TV se oddaja kot prenosni podatkovni tok MPEG-2. Vsak prenosni tok ima
podatkovno hitrost do 40 Mbits/sec za kabelsko ali satelitsko, kar zadostuje za sedem ali osem
TV-kanalov ali približno 25 Mbits/sec za zemeljski prenos. Vsak prenosni tok (TS) sestoji iz
podtokov ES (Elementary Streams). Primer transportnega toka MPEG-2 s podtokovi prikazuje
Slika 14, kjer je vidna struktura s posamezni podtokovi.

Slika 11 – Prenosni podatkovni tok MPEG (MPEG TS)
Podtokovom pravimo tudi osnovni podatkovni tokovi (Elementary Streams), ki so lahko
različnih vrst: video, avdio, data, teletekst, podnapisi itd. Vsak osnovni podatkovni tok je
MPEG, kodiran v videu in zvoku ali inkapsuliran v podatkih, označen je z identifikatorjem
paketa (PID – Packet Indetifier), ki označuje podatkovni tok znotraj paketiziranega
podatkovnega toka (PES – Packetized Elementary Stream), kar predstavlja Slika 15.
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Slika 12 – Nivoji paketiranja
Paketizirani osnovni podatkovni tokovi (PES) so običajno združeni v programske tokove (PS –
program Stream), ki združujejo tokove, pripadajoče istemu programu. V programski tok so
združeni video, avdio in recimo teletekst enega TV-kanala. Programski tokovi so nato združeni
v prenosni podatkovni tok, kar je vidno na Sliki 14, kjer so obarvani z modro barvo.
DVB-standard za prenos podatkov znotraj MPEG-toka ponuja naslednje možnosti:
Data Piping – direktno asinhrono kopiranje podatkov v podatkovni del MPEG-2 TS-paketov,
brez vmesnega protokola.
Data Streaming – tukaj se podatki strukturirajo v PES (paketizirani osnovni tok), kar omogoča
sinhronizacijo med paketi.
Digital Storage Media Command and Control (DSM-CC) je protokol, osnovan na modelu
odjemalec/strežnik, ki se prenaša po multipleksu MPEG2 ali pa neodvisno. Protokol je
standardiziran in ga opisuje MPEG-2 ISO/IEC 13818-6.
V osnovi je bil DSM-CC namenjen omrežnim videokasetnim snemalcem (VTR – Video Tape
Recorder), naknadno pa je bila uporaba razširjena na kontrolo MPEG videostrežnikov po
omrežju.
Protokol, osnovan na modelu odjemalec/strežnik, je precej nenavadna izbira za prenos
podatkov v TV-okolju, ki v osnovi temelji na sistemih za enosmerni prenos signala, saj ni
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možnosti, da bi odjemalec (interaktivna TV ali STB) zahteval prenos določenega podatka.
Rešitev je v periodičnem oddajanju vseh datotek v datotečnem sistemu, sprejemnik pa čaka na
želeno datoteko. Najnazornejši primer tovrstne rešitve je teletekst, kjer se strani ena za drugo
periodično oddajajo. Ko uporabnik izbere stran, mora počakati, da se slednja emitira in šele
nato se lahko prikaže na TV-zaslonu. Tak način oddajanja se imenuje vrtiljak.
Pri DSM-CC se podatki oddajajo v blokih, imenovanih moduli, podobno kot se strani oddajajo
pri teletekstu.
DSM-CC omogoča dve vrsti vrtiljaka: podatkovni, kjer se prenašajo surovi podatki; in objektni,
kjer se prenašajo standardni objekti, definirani po DVB. Objektni vrtiljak DSM-CC je
najobičajnejši način prenašanja podatkov za potrebe interaktivne televizije (MHEG, MHP in
HBBTV).
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2.5. Standardi interaktivne televizije
Standarde interaktivne televizije [4] bi lahko razdelili na odprtokodne in lastniške standarde.
Ko govorimo o standardu interaktivne televizije, mislimo predvsem na vmesno programsko
opremo (middleware).
Vmesna programska oprema je nad operacijskim sistemom ali namesto operacijskega sistema
v STB (Set Top Box) razvijalcem vsebine omogoča enoten nabor ukazov in funkcij za razvoj
aplikacij neodvisno od strojne opreme (hardware) in operacijskega sistema, torej brez
poglabljanja v nizkonivojske operacije STB.

Application

Application

Application

Application

Middleware
RTOS

CA System

Device drivers
STB hardware
Slika 13 – Splošna ponazoritev nivojev STB
Vmesna programska oprema (middleware) olajša pisanje kompleksnih aplikacij, ker omogoča
uporabo predpripravljenih komponent (primer: spletni brskalnik, grafična podpora itd.).
Aplikacija teče na katerikoli platformi, kamor je bila vmesna programska oprema prenesena.
Razvijalcu aplikacij se ni treba ozirati na operacijski sistem/strojno opremo (OS/Hardware)
vsakega STB.
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2.5.1 Lastniški standardi
Značilnosti lastniških standardov so, da jih načrtuje eno samo podjetje in jih licencira
proizvajalcem strojne opreme. Najpogosteje se uporabljajo v plačljivih TV-sistemih (PAY TV),
ker omogoča večjo kontrolo nad varnostjo kodirnih sistemov. Funkcionalnost lastniških
sistemov določajo podjetja.
Open TV
Open TV je lastniška vmesna programska oprema (middleware) in hkrati ime podjetja, ki se
ukvarja z razvojem operacijskega sistema in ostale programske opreme za naprave Set Top
Box. Glavni izdelek podjetja, ustanovljenega 1994, je Open TV Core, široko razširjena vmesna
programska oprema (middleware), ki vsebuje hardware abstraction layer, ki omogoča strojno
neodvisnost, TV-knjižnice, nekaj aplikacij in podporo za PVR, ki skupaj ustvarjajo okolje za
STB.

Slika 14 – Ponazoritev nivojev sistema Open TV
OpenTv ima možnost poganjati tudi aplikacije, pisane za MHP.
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Mediahighway
MediaHighway je lastniška vmesna programska oprema (middleware), ki je nastala leta 1993
pri francoskem podjetju Canal + Technologies SA, ki je bilo del skupine Canal +. Izdelek so
licencirali operaterjem, kot so Canal Satellite (France), Canal Digital (Scandinavia),
Digital+/Canal Satelite (Spain) in Cyfra + (Poland).
To je tudi vzrok, da je veliko vodilnih operaterjev, npr. CANAL Digital, Sky Deutschland,
Astra, CCTV in YES, izbralo MediaHighway. Trenutno je v lasti NDS Group, ki nadaljuje z
razvojem. Po besedah proizvajalca decembra 2007 je MediaHighway prisoten v 69 milijonih
Set Top Boxih po svetu. MediaHighway podpira tudi MHP.

Slika 15 – Ponazoritev sistema MediaHighway
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2.5.2 Odprtokodni standardi
Odprtokodne standarde so standardizirale organizacije in kdor koli jih lahko uporabi za
običajno majhno licenčnino. Njihov namen je povečati prenosljivost aplikacij med različnimi
proizvajalci strojne opreme. Odprtokodni standardi se pogosto uporabljajo v sistemih televizije
prostega razširjanja.
MHEG
MHEG je prvi odprti standard za interaktivno TV, izdan leta 1997. Razvila sta ga ISO
Multimedia and Hypermedia information coding ExpertGroup (MHEG) in Digital Audio Video
Council (DAVIC) z leta 1995. Standardiziran je v ISO/IEC 13522-5 “Coding of Multimedia
and Hypermedia Information”. MHEG obstaja v več različicah, v uporabi je MHEG-5, nima pa
podpore za Javo, ki se pojavi šele v MHEG-6, vendar ne zaživi v praksi. MHEG naj bi za
interaktivno televizijo pomenil to, kar je HTML za dokumente.

Slika 16 – Arhitektura sistema na osnovi MHEG
MHEG-5 je bil razvit za podporo uporabniškega vmesnika za interaktivne storitve DAVIC in
video na zahtevo. Uporabljen je bil v Angliji leta 1997 na OnDigital in kasneje platformi
Freeview DVB-T.
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MHEG-5 je »markup language« in je svojevrsten objektno orientiran programski jezik, ki
omogoča nadzor nad predstavitvijo vsebine, ki zajema avdio, video, tekst in mirujoče grafične
objekte, uporabniško interakcijo z aplikacijami, avdio- in videopredstavitev v realnem času.
1. MHEG-5, international standard, ISO/IEC 13522-5
2. MHEG-6, international standard, ISO/IEC 13522-6
3. EuroMHEG, MHEG-5 extensions, DTG 1999
UK DTG je določil specifikacijo tudi za podporo HD-storitvam, ki so prisotne na Freesat
platformi od maja 2008.

Multimedia Home Platform (MHP)
Multimedia Home Platform (MHP) je odprtokodni sistem standardov, ki so ga pripravili pri
projektu DVB za interaktivno televizijo. MHP omogoča sprejem in izvajanje interaktivnih
aplikacij, osnovanih na tehnologiji Java. Aplikacije so distribuirane prek oddajnega kanala
skupaj z avdio- in videovsebino. Za uporabo vseh možnih interaktivnih aplikacij je potreben še
povratni kanal. MHP je prvi odprtokodni standard, osnovan na Javi, standardiziran od ETSI
(ETSI standard TS 102 812).
MHP ne skuša biti boljši standard od že obstoječega lastniškega, ampak se trudi združiti
fragmentarno trg interaktivne TV, ki škodi vsej TV-industriji.
Razlike med verzijami MHP:


MHP 1.0 je namenjen za lokalno interaktivnost z omejeno uporabo povratne vezave,
predvsem za trg DVB-T



MHP 1.1 je za dvosmerno interaktivnost (globalno interaktivnost)



MHP 1.2 je za dvosmerno (globalno interaktivnost), vključno z videostreamingom.
MHP 1.2 vključuje tudi nadaljnje prilagoditve uporabniškega vmesnika za potrebe
PAY TV.

Vsaka verzija MHP kljubuje določenim potrebam trga.
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Slika 20 – Evolucija do MHP

Slika 17 – MHP programski sklad
MHEG in MHP uporabljata isti standard (DVB Object Carousel) v oddajnem podatkovnem
toku. To omogoča aplikacijam MHEG in MHP prenos v istem podatkovnem toku skupaj z
ostalimi elementi, kot so slike in tekst. MHP 1.1 omogoča pogon aplikacij MHEG-5 z
vtičnikom, ki emulira MHEG-sprejemnik.
Derivati MHP in GEM delujejo preko različnih medijev distribuiranja, kot so zemeljsko
oddajanje, satelitsko ali IPTV in prek BD-J, ki omogoča interaktivne storitve na diskih Blu-ray.
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Slika 18 – Standardi interaktivne TV po svetu

Globally Executable MHP (GEM)
Globally Executable MHP je nastal kot odgovor na prošnjo CableLabs, da bi uskladili
standard DASE in MHP. Uskladitev MHP in OCAP je vodila do GEM, ki stremi k uskladitvi
vseh ostalih standardov, da bi lahko aplikacije tekle na vseh različnih platformah. GEM ne
zahteva točno določenega modula, ampak se lahko uporabi tudi ekvivalent, ki daje enake
rezultate. GEM 1.0 trenutno vsebuje podporo za OCAP.

Slika 19 – Prehajanje k enotni specifikaciji
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HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) se lahko dobesedno prevede kot hibridna oddajna
širokopasovna TV. HbbTV je standard ETSI pod številko TS 102 796 in ime iniciative, ki
promovira hibridno digitalno TV. Iniciativa je usmerjenja k združevanju klasičnega načina
oddajanja in dostopa do vsebin prek širokopasovnega omrežja pod enim uporabniškim
vmesnikom. HbbTV je odprt standard in je alternativa lastniškim rešitvam, ki se pojavljajo na
prostem trgu.

Slika 20 – Sestava HbbTV 2.0 standarda
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3. Želje uporabnika ter zlivanje tradicionalne TV in interneta
Sprva so v domovih kraljevale posamezne komunikacijske naprave: telefon, radio, TV,
računalnik. Počasi so se določene funkcionalnosti telefona, radia in TV začele seliti v
računalnik, zlasti se je integracija pospešila z razmahom interneta in digitalizacijo analognih
naprav. Ravno digitalizacija je postavila pod skupni imenovalec naprave, ki so prej bile težko
združljive. Po integraciji naprav v računalnik so tudi ostale naprave prevzele nekaj ali večino
vlog računalnika, npr. pametni telefon in interaktivna TV.
Težava pri napravah, ki združujejo funkcionalnost posameznih naprav, je zagotavljati
primerljivo uporabniško izkušnjo. Prvi, ki to rešuje z vidika grafičnega uporabniškega
vmesnika, je operacijski sistem Windows 10, ki je bil že v osnovi načrtovan za omogočanje
vsaj primerljive, če že ne enake uporabniške izkušnje na različnih napravah.
Danes večina naprav s podporo interaktivne televizije temelji na operacijskem sistemu Linux
in aplikacijah Java, kar poenostavlja prenos računalniških programskih rešitev na TV-zaslone
in odpira dostop do obstoječe spletne vsebine. Kakovostna in zanimiva vsebina pa je prvi pogoj
za uspešnost dane tehnologije.
Tehnologija televizijskih in računalniških zaslonov konvergira z enotnim prikazovalnikom z
vedno večjo resolucijo. Vedno bolj je zabrisana meja med računalniškim monitorjem in
ploskimi televizorji. Vsi ploski televizorji novejše generacije podpirajo neki digitalni konektor
(DVI, HDMI, Display Port) za priklop digitalnih virov.
Prvi ploski ekrani, ki so omogočali priklop digitalnih virov, so bili računalniški zasloni, ki so
imeli kot standarden priključek DVI, nato so se na ploskih televizorjih nove generacije pojavili
priključki HDMI, ki so se potem preselili na računalniške grafične kartice, kar je poenostavilo
digitalno povezavo računalnika in ploskega TV.
Internet in enostavna brezplačna dostopnost filmskih uspešnic prek omrežij peer to peer je
gonilo razvoja novih multimedijskih predvajalnikov. Te naprave imajo lastnosti računalnikov,
kar se tiče podpore predvajanja video- in avdioformatov, ter lastnosti DVD-predvajalnikov in
STB-jev pri uporabniškem vmesniku (daljinski upravljalnik in meniji).
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Napredek interaktivne televizije na institucionalni ravni napreduje počasi, medtem ko privatni
sektor razvija rešitve, ki jim uporabniki ploskajo, jih spodbujajo, dajejo nove ideje ali jih celo
realizirajo in ponudijo skupnosti pod GPL-licenco (XBMC oziroma Kodi, Dreambox itd.).

3.1 Naprave
V tem poglavju je predstavljenih nekaj naprav, ki vsebujejo televizijske in računalniške
elemente. Nekateri izdelki izhajajo iz računalniške tehnologije in imajo dodane elemente TV,
drugi pa izhajajo iz televizijske tehnike in imajo dodane računalniške elemente. Vsem je skupna
uporaba operacijskega sistema Linux.

3.1.1 Kyling Box
Kylin Box (Slika 21) je STB, namenjen kitajskim izseljencem po svetu in omogoča spremljanje
kitajskih kabelskih programov prek navadne internetne povezave, če imajo zagotovljene vsaj
1Mbit/s pasovne širine. Kakovost slike je sprejemljiva za ceno storitve. Storitev je v osnovi
IPTV, neodvisen od ponudnika, in se distribuira prek spleta za razliko od IPTV posameznih
operaterjev, ki so omejeni le na omrežje operaterja.

Slika 21 - KyLinTV
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3.1.2 Dreambox – satelitski sprejemnik
Satelitski sprejemniki znamke Dreambox so na trg prinesli veliko novosti. Prvi je imel mrežni
priključek in programsko opremo, zasnovano na odprtokodni licenci. Ti dve lastnosti sta bili
pogoj za tržni uspeh ter osnovo za neprestani razvoj programske opreme. Nastalo je nekaj
zanimivih projektov. Lahko bi ga šteli za prvi uspešni komercialni izdelek, ki je združil
računalniško tehnologijo in televizijo.

3.1.3 Smart TV
Smart TV ni standard, je pa koncept, ki ga uporablja večina proizvajalcev TV in zaradi
razširjenosti zelo hitro zavzema tržni delež. Trenutno sta tu najmočnejša Samsung in LG.
Aplikacije medsebojno seveda niso združljive, saj vsak proizvajalec želi vsiliti svojo rešitev.
Kljub nezdružljivosti pa temeljita na istem operacijskem sistemu BusyBox, to je Linux za
vgrajene sisteme (embeded systems). Običajno je tako, da je del programske opreme
odprtokoden, del pa lastniški.
SMART TV opisuje trend integracije interneta in lastnosti WEB 2.0 v TV-sprejemnike in STB
tako kot konvergenco z računalniki. Naštete naprave bolj poudarjajo interaktivne storitve, kot
so internet TV, video na zahtevo, videoigre itd. Na slikah 22, 23, 24 so prikazani grafični
vmesniki za posamezne znamke TV-sprejemnikov.

Slika 22 – Samsung Smart TV
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Slika 23 – LG webOS

Slika 24 – Panasonic Firefox OS
Podjetje Philips se je namesto razvoja lastnega operacijskega sistema za TV odločilo kar za
Android, s čimer si je zagotovilo bogato paleto aplikacij za mobilne telefone in tablice. Primer
grafičnega vmesnika je prikazan na Sliki 25.
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Slika 25 – Philips uporablja Android

3.1.4 Multimedijski predvajalnik
Multimedijski predvajalnik je naprava, ki je zmožna predvajati različne medije in vsebine. To
so običajno slikovni in zvokovni zapisi različnih digitalnih formatov, ki so shranjeni na trdem
disku, omrežju, kompaktni plošči ali DVD-ju. Multimedijski predvajalnik je namenski
računalnik, realiziran kot vgrajeni sistem ali kot navaden osebni računalnik z namensko
programsko opremo, dodatki za daljinski upravljalnik in grafično kartico z izhodom HDMI.
Taki računalniki se imenujejo HTPC (Home Theatre PC) ali računalnik za domači kino. Zaradi
daljše razdalje, s katere gledamo TV, ima grafični uporabniški vmesnik večje ikone in besedilo
ter je prilagojen za upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
Na sliki 26 je primer uporabniškega vmesnika za programsko opremo HTPC, imenovano KODI
(http://kodi.tv/) ali po starem XMBC, ki jo lahko uporabljamo na operacijskih sistemih Linux
ali Windows. Mediaportal (http://www.team-mediaportal.com/) je odprtokodna programska
oprema HTPC, ki teče na operacijskem sistemu Windows.
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Slika 26 – XBMC/Kodi

Slika 27 – MediaPortal
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3.2 Storitve
Storitve interaktivne televizije je sprva vnaprej določil ponudnik/proizvajalec, danes pa si sami
izbiramo želene storitve, in so ponujene v obliki aplikacij, ki si jih lahko prenesemo prek
spletnih trgovin, kot je to običajno pri mobilnih telefonih. Ta model se je izkazal kot zelo
praktičen in donosen, saj nekatere aplikacije zahtevajo dodatno doplačilo.

3.2.1 Elektronski programski vodič
Elektronski programski vodič je ena bolj razširjenih interaktivnih storitev. Omogoča
pregledovanje programa do 7 dni vnaprej in preprosto nastavljanje snemanja programa. Podatki
programskega vodiča se oddajajo skupaj s TV-signalom, v nekaterih primerih pa ga lahko
osvežimo z interneta, tako da poberemo ustrezno XML-datoteko. To velja predvsem za
sprejemnike Dreambox, ki temeljijo na operacijskem sistemu Enigma, in multimedijske
predvajalnike (Kodi). Projekt Rytec [5] ponuja podatke za programski vodič za ogromno
kanalov po svetu, treba je le namestiti ustrezen odjemalnik.

Slika 28 – Programski vodič SKY UK
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Slika 29 –Programski vodič Kodi

3.2.2 Teletext Extra
Teletext Extra je interaktivna storitev, dostopna prek digitalnega zemeljskega sprejema v
Angliji, ki se je pojavila kot rešitev omejitve obstoječega klasičnega digitalnega teleteksta.
Odlikujejo ga večja hitrost, lažje brskanje po straneh in boljša grafika.

Slika 30 – Teletext Extra
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3.2.3 Video na zahtevo
Video na zahtevo je storitev, ki za razliko od vsebine, ki se oddaja po sporedu, omogoča
uporabniku ogled vsebine ob želenem času. Poznamo dva principa delovanja: pri prvem se
vsebina prenese na lokalni spomin (trdi disk) in se nato od tam predvaja na zahtevo; drugi
princip pa uporablja tehnologijo pretočnega videa, ki je značilen za IPTV oziroma internet.
Pri nas vsi ponudniki IPTV ponujajo storitev »Videoteka«, ki ob plačilu omogoča ogled filma;
ali »Časovni zamik«, kjer si je na zahtevo mogoče ponovno ogledati programe, ki so se
predvajali do 72 ur nazaj. Primer videa na zahtevo prikazuje Slika 27 za novice.

Slika 31 – Izbira prispevka iz poročil

3.2.4 Interaktivna trgovina
Interaktivna trgovina je mešanica spletne trgovine in televizije. Primer interaktivne trgovine za
popularni kanal QVC, specializiran za prodajo razno raznih izdelkov prek TV-ekrana, je
prikazan na Sliki 32. Razlika med spletno in interaktivno trgovino je, da so izdelki namesto s
sliko prikazani z videoposnetkom in komentarjem. Uporabnik med gledanjem reklame vidi
izdelek, ki mu je všeč, in ga lahko kupi s pritiskom na tipko, lahko pa tudi pobrska po ostali
ponudbi.
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Slika 32 – Interaktivna trgovina

3.2.5 Videoigre
Glede na to, da so današnji TV-sprejemniki miniračunalniki oziroma računalniki, je
samoumevno, da so videoigre del storitev, ki jih najdemo na multimedijskih predvajalnikih,
STB in pametnih TV.

Slika 33 – Videoigre na SKY IT STB

35

Na manj zmogljivih napravah najdemo preproste igre, kot so Tetris, na zmogljivejših pa lahko
poganjamo računalniške igre in emulatorje (Slika 34) različnih igralnih konzol.

Slika 34 – RetroPie na Raspberry Pi2

3.2.6. OTT-vsebina
OTT-vsebina je vsebina, ki se distribuira neodvisno od operaterja, npr. Netflix, ali pri nas znane
storitve T-2 tv2go ali D3GO. Vse lahko spremljamo neodvisno od internetnega ponudnika, če
imamo veljaven dostop, kar pomeni, da lahko isto storitev uporabljamo, če dostopamo do
interneta prek SIOL-a ali T2, pomembno je le, da imamo uporabniško ime in geslo za dano
storitev.
OTT-vsebina ni omejena le na videodistribucijo, je tudi aplikacija WhatsUp na mobilnih
telefonih, ki omogoča medsebojno komuniciranje mimo mobilnih operaterjev, čeprav se
uporablja njihova infrastruktura. Večina storitev sodobnih TV-sistemov je tipa OTT.
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3.3. Sociološki vidiki sodobnih televizijskih sistemov
Sodobni televizijski sistemi in z njimi povezana interaktivnost s povratnim kanalom omogoča
prenos podatkov od uporabnika k centru zbiranja podatkov, zato se pojavi vprašanje zasebnosti
in kontrole uporabnikov.
Lahko gre za profiliranje uporabnikov in možnost vplivanja na njihove odločitve. V ZDA se je
zgodilo, da so za predsedniške volitve različnim demografskim skupinam predvajali različne
oglase, ki so bili pisani na kožo točno določeni skupini volivcev, kar ni narobe, če ne pride do
zlorabe in zavajanja.
Zbiranje podatkov o navadah omogoča, da razberemo preference uporabnikov in na osnovi teh
ponudimo več tovrstnih vsebin. Več ljudi, ki uporablja/gleda določen program, več vsebine na
dano temo bo narejene. Uporabniki tako posredno vplivajo na izdelano vsebino.
Domači ponudnik T2 tudi skuša uporabnika profilirati s ponudbo prilagojenih nastavitev.
Pametni televizorji omogočajo prepoznavo obraza uporabnika in na osnovi tega ponudijo spisek
priljubljenih kanalov in relevantne novice zanj itd.
Razvijajo se tudi algoritmi, ki gledalcu priporočajo vsebino na osnovi osebnostnih lastnosti in
čustev. Čustva se razberejo z metodo prepoznavanja obraza, ki se nato kombinira z drugimi
metapodatki in ponuja gledalcu vsebino, pisano na kožo. Gledalec na tak način dobi zase
najzanimivejše vsebine.
Nekaj direktorjev za internetno oglaševanje so vprašali, katere so prednosti za kupca, in večina
je odgovorila, da zagotavljanje zastonjske vsebine. [4]

3.3.1 Vprašanje zasebnosti in nadzora uporabnikov
Težava je sprejem splošnih pogojev uporabe naprav/programske opreme brez predhodnega
branja. Danes je programska oprema že na skoraj vsakem gospodinjskem aparatu, zato je težko
brati dolge licenčne pogoje uporabe, ki jih povprečen uporabnik težko razume, zato večina ljudi
samodejno privoli brez branja. To temo so na komičen način obdelali tudi v popularni
nadaljevanki South Park. [2]
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Tukaj bi lahko kaj storila zveza potrošnikov, nekakšno standardizacijo in kategorizacijo
splošnih pogojev, v katere bi spadale določene naprave. Pri vsaki kategoriji bi bilo znano,
katerim pravicam se odrekamo oziroma v kaj privolimo. Lahko bi bilo nekaj takega, kot je že
narejeno za energijske razrede pri gospodinjskih napravah, vendar izboljšano.
Za glasovno upravljanje in upravljanje s kretnjami rok TV potrebuje kamero in mikrofon, kar
lahko postane resna težava, če podjetja, ki izdelujejo TV-je, zlorabijo dostop, kot je to naredilo
podjetje LG. [3]
Težava je lahko tudi virus oziroma trojanski konj, s katerim bi lahko zlonamerni posamezniki
ali celo organizacije snemali intimnost našega doma. Scenariji zlorabe so lahko različni, od
izsiljevanja do neprijetne objave slik/videov na družabnih omrežjih.
Vprašanje zasebnosti in nadzora je resna tema tudi sodobnih televizijskih sistemov, kar
nakazuje dejstvo, da je informacijski pooblaščenec izdal brošuro s priporočili glede varstva
zasebnosti pri digitalni televiziji. [9]
Bolj kot so dodelani algoritmi za izbor vsebine, večji je vdor v našo zasebnost in vedno bolj
smo zaprti v »mehurčku« vsebine, ki naj bi bila za nas zanimiva. Lahko pride do prikrite
cenzure, ponujajo nam le vsebine, ki so za nas zanimive, kar pa ne pomeni, da so za nas tudi
najpomembnejše. V bistvu nas lahko peljejo žejne čez vodo.
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3.3.2 Sprememba navad
Običajna televizija omogoča le gledanje trenutno oddajanih vsebin, tako vsi gledalci ob istem
času vidijo isto vsebino, če gledajo isti kanal. Gledalci so razvrščeni le po gledanih kanalih.
Interaktivna televizija omogoča nelinearen dostop do vsebine, kar posledično omogoča, da
uporabniki isto vsebino vidijo ob različnih urah, tukaj pa se razvrščajo po gledani/uporabljeni
vsebini, kar prinese bistveno večjo granulacijo gledalcev.
Klasično oddajanje TV-vsebine je bistveno bolj enakopravno, saj imajo vsi možnost dostopa
ob istem času do iste vsebine, medtem ko interaktivna televizija omogoča razvrstitev gledalcev
v različne sloje po različnih merilih.
Lahko se zgodi, da bo brezplačna le plehka vsebina oziroma manj kakovostna, ostale pa
plačljive. Kot običajno bo vodilo maksimizacija dobička in vpliv na javno mnenje.
Opaziti je, da se nekateri načini oglaševanja selijo na televizijo, recimo prikazovanje oglasnih
pasic (bannerjev), kot jih poznamo pri YouTubu. S širitvijo interaktivne televizije je
pričakovati, da se bo tudi oglaševanje prilagodilo modelu, znanemu na internetu, plačilu po
ogledu. Tako bodo oglaševalci plačali le za prikaz reklame na uporabnika (za število ogledov),
ne pa pavšal, kot se plačuje sedaj.
Televizor je obenem tudi precej manj osebna naprava od osebnega ali prenosnega računalnika,
zato bo zanimivo videti, ali bodo funkcije družabnih spletišč na njem sploh zaživele. Facebook
in podobna spletna mesta danes veljajo za precej zasebno stvar uporabnikov, zato je niti
družinski člani niso pripravljeni deliti med seboj na velikem zaslonu.
Že nekaj let obstaja standard DVB-H, ki je namenjen prenosu TV-signala na mobilne telefone.
Tehnologija deluje, a verjetno ravno zaradi uporabniške izkušnje in sociološkega vidika ni
priljubljena. Nekaj je sedeti doma na kavču in gledati poročila na velikem zaslonu ali pa hoditi
po cesti in gledati majhen zaslon ter se hkrati izogibati pešcem na obljudeni ulici.
Za uspeh določene storitve ni dovolj le tehnična zmožnost, ampak tudi sociološka
sprejemljivost. Pri mobilni telefoniji obstajajo tehnološke možnosti za videoklic, a je ljudje
najbrž zaradi prevelikega vdora v zasebnost ne želijo uporabljati.
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4. Praktična izvedba sodobnega domačega TV-sistema
Po pregledu tehnologij in storitev v predhodnih poglavjih se je razkrilo več idej o možnostih,
kaj bi lahko vgradili v moderen TV-sistem. Sistem, opisan v nadaljevanju, je osnovan na
odprtokodnih rešitvah, prednost je prilagoditev lastnim željam in potrebam ter preverjanje, ali
programska oprema spoštuje našo zasebnost. Pri komercialnih rešitvah je primarno prikleniti
uporabnika na dano rešitev, uporabniška izkušnja pa je sekundarna. Včasih se uporabniško
izkušnjo zapostavlja za doseganje ekonomskih ciljev.
Zahteve, ki bi jih moral izpolnjevati sodoben TV-sistem:
– intuitivna uporaba
– en daljinski upravljalnik, s katerim lahko upravljamo vse naprave v prostoru (vklop,
izklop, sprememba izvora, sprememba kanala itd.)
– dodatna možnost upravljanja sistema prek grafičnega uporabniškega vmesnika, tablice,
mobilnega telefona ali računalnika
– usklajeno delovanje naprav (preklop izvora na TV in AV-sprejemniku, ugasnitev AVsprejemnika pomeni ugasnitev celotnega sistema, naprave poznajo stanje drugih naprav v
sistemu)
– dostop do TV v živo
– online vsebine (YouTube, NetFlix ...)
– dostop do vremenskih napovedi (video, slika in podatki v realnem času)
– dostop do zasebne videoteke, zbirke glasbe in fotografij
– dostop do videoiger
– možnost ogleda TV v živo prek spleta in različnih naprav (tablica, desktop, prenosni
računalnik, mobilni telefon)
– na oko prijeten, odziven in enoten grafični vmesnik z možnostjo menjave predlog
– enoten programski spisek za TV-kanale iz različnih izvorov (DVB-T, DVB-S/2, DVB-C,
IPTV, internet TV)
– enoten EPG (elektronski programski vodič) za vse kanale
– možnost snemanja TV-vsebine na lokalni disk preko izbire oddaje v EPG
– varnost (nič oziroma čim manj sledenja uporabniku in odtekanja podatkov v internet,
šifrirani komunikacijski kanali)
– modularnost in preprosta nadgradljivost sistema z dodatnimi funkcionalnostmi
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4.1 Zasnova rešitve in opis delovanja
Sistem je zasnovan na odprtokodni programski in popularni ter preverjeni strojni opremi.
V nalogi ne predstavljam natančno posamezne programske ali strojne opreme, saj je že izčrpno
opisana na spletu, temveč se osredotočam na povezave in integracijo med različnimi
programskimi in strojnimi rešitvami ter obnašanje sistema kot celote.

4.1.1 Strojna oprema
Pri izboru rešitev se skušamo čim bolj držati standardov, kar omogoča združljivost in nadaljnjo
nadgradnjo sistema z novimi napravami. Računalništvo in TV postajata eno, zato je
računalniško omrežje logična izbira za prenos videa in avdia v domačem okolju. Omrežno
stikalo Netgear GS108T je gigabitno stikalo z možnostjo razdelitve na VLAN-omrežja, kar
omogoča bolj logično ločitev omrežij. Če izberemo računalniško mrežo kot osnovo za prenos,
mora vsaka naprava vsebovati tudi mrežni priključek ali prehod, ki jo poveže z omrežjem.

Slika 35 – Shema sodobnega TV-sistema
Za internetni usmerjevalnik je zaradi podpore programski opremi DD-WRT, ki omogoča varen
VPN-dostop z interneta, izbran Linksys WRT54G.
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Kot osrednji del TV-sistema je zaradi relativno zmogljivega procesorja, strojnega dekodiranja
mpeg4, mpeg2 in široke podpore skupnosti na strojnem in programskem nivoju ter nizke cene
izbran Raspberry Pi3.
Za TV je izbran LG Plazma TV s krilnim priključkom RS232 in dvema HDMI-vhodoma s
CEC- podporo.
Od sodobnega TV sistem se pričakuje tudi prostorski zvok, vsaj Dolby 5.1 in DTS. Na voljo je
bil nekoliko starejši AV-sprejemnik Marantz SR5500 z RS232-krmiljenjem, preko katerega je
mogoče spreminjati nastavitve in brati stanje sprejemnika.
Raspberry Pi3 služi tudi kot prehod za krmiljenje LG Plazma TV in sprejemnika AV Marantz
prek serijskih vrat. Raspberry Pi3 ima vgrajena le ena serijska vrata s 3-voltnimi nivoji, zato
potrebujemo tudi integrirano vezje MAX3232, ki pretvori nivoje signalov na standarden
RS232-signal, s katerim krmilimo Marantz AV-sprejemnik. Dodatna RS232-vrata za krmiljenje
LG Plazma TV pridobimo z vmesnikom USB na RS232, ki ga dobimo skoraj v vsaki
računalniški trgovini in je prikazan na Sliki 36 desno.

Slika 36 – Vezava MAX3232 in pretvornik USB-RS232
Multimedijsko programsko opremo na Raspberry Pi3 primarno prek TSOP 1738 IRsprejemnika upravljamo s poljubnim IR-daljinskim upravljalnikom, ki ima nosilec signala 38
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kHz. IR-sprejemnik je priklopljen na GPIO 18 Raspberry Pi3, GND in 3.3V, razporeditev
priključkov na vezavo lahko vidimo na Sliki 36.

Slika 37– Raspberry Pi3 vezava IR-sprejemnika TSOP1738
Raspberry Pi3 bi lahko upravljali tudi prek HDMI CEC, vendar je nabor tipk omejen, nekateri
TV pa ne podpirajo niti minimalno potrebnih tipk za normalno upravljanje.
Dodatno pa lahko z brezžično minitipkovnico Bluetooth kitajskega porekla, kupljeno na eBayu,
uporabimo za lažje vnašanje besedila in upravljanja emulatorja videoiger (Slika 36).

Slika 38 – Minitipkovnica Bluetooth
.
Računalnik s procesorjem Intel i5, 8GB RAM in diskovnim poljem raid1 služi kot strežnik za
shranjevanje video- in avdiovsebin, za sprejem DVB zemeljskih in satelitskih TV-programov
prek USB-kanalnikov. Za sprejem zemeljskih kanalov je izbran DVB-T USB-sprejemnik na
osnovi integriranega vezja RTL2832U. Za sprejem digitalnih satelitskih kanalov pa DVB-S2
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USB TechniSat SkyStar HD. Shema celotnega TV-sistema z opisanimi elementi je prikazana
na Sliki 35.

4.1.2 Programska oprema
OSMC je programska oprema, na kateri temelji opisani sodobni TV-sistem. Kratica OSMC
pomeni Open Source Media Center, ki je izpeljanka KODI-projekta. OSMC je osrednja
programska oprema, ki je glavni vmesnik med uporabnikom in TV-sistemom in na katero so
povezane ostale podporne storitve.
LIRC (Linux Infra Red Control), ki je že del programskega paketa OSMC, omogoča sprejem
širokega nabora IR-protokolov. Lahko si izberemo poljubni daljinski upravljalnik, s katerim
želimo krmiliti naš TV-sistem. Predhodno se je treba naučiti, kakšen IR-protokol določen
daljinski upravljalnik uporablja in ustrezne IR-kode asociirati na ustrezne funkcije. Konkretno
asociacijsko tabelo za uporabljeni daljinski upravljalnik si lahko ogledamo v Prilogi 2. To je
navadna tekstovna datoteka, kjer so opisani parametri IR-protokola in asociacija z določeno
tipko daljinskega upravljalnika. Želimo tudi spremeniti funkcije tipke za glasnost, da lahko
glasnost uravnavamo z Marantz AV-sprejemnikom namesto samo z multimedijskim
predvajalnikom. Želimo tudi, da ko na daljinskem upravljalniku pritisnemo tipko za ugasnitev,
se ugasneta TV in AV-sprejemnik, medtem ko Raspberry Pi3 ostane prižgan, ker služi kot
serijski prehod za upravljanje AV-sprejemnika in TV, hkrati pa se izognemo vsakokratnemu
zaganjanju operacijskega sistema Linux, kjer se poganja OSMC. Na Raspberry Pi3 moramo
zato popraviti datoteko remote.xml, kjer je definirana akcija za dano tipko na daljinskem
upravljalniku (Priloga 3).
EventGhost je enostaven avtomatizacijski program Windows, ki prek različnih vtičnikov
omogoča sprejem različnih vhodnih podatkov, na osnovi katerih ustvari dogodke, ki sprožajo
izhodne dogodke na izbranih izhodih. EventGhost se uporablja za vklop in izklop LCD TV ob
vklopu ali izklopu AV-sprejemnika. Tako preprosto funkcijo bi lahko rešili s skripto Python,
vendar implementacija z EventGhostom omogoča enostavno razširitev funkcionalnosti v
povezavi s številnimi ponujenimi vtičniki.
EventGhost prek dveh virtualnih serijskih vrat, ki so povezana po TCP/IP na dvoje fizičnih
serijskih vrat na Raspberry Pi3, krmili Marantz AV-sprejemnik in LG TV. Ta »virtualizacija«
je nujna, ker sta strežnik z EventGhostom in Raspberry Pi3 v različnih sobah, saj ne želimo
poslušati brnenja računalniških ventilatorjev, medtem ko gledamo TV. Na operacijski sistem,
kjer je nameščen EventGhost, namestimo tudi Virtual COMM Port Driver [10] za Windows 7.
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Na Raspberry Pi3 prek konzolnega dostopa namestimo ser2net, nastavimo parametre v datoteki
/etc/ser2net.con in tako vzpostavimo povezavo med virtualnim in fizičnima serijskima
vmesnikoma. Za namestitev glej Prilogo 4.
OSMC omogoča tudi ogled satelitskih, kabelskih, zemeljskih ali IPTV-kanalov, za kar je treba
namestiti odjemalec, ki zna zahtevati želeno vsebino. Kot strežnik TV-kanalov je uporabljena
odprtokodna rešitev TVHeadend, ki upravlja DVB-kanalnike in ponuja zahtevane kanale ter
programski vodič kot podatkovni tok po RTSP-protokolu.
Za igričarski del zahteve je uporabljena odprtokodna rešitev EmulationStation (Slika 34), ki
omogoča poganjanje videoiger različnih igralnih konzol. Predvsem za emulacijo je pomembna
procesorska moč Raspberry Pi3, ki omogoča tekoče igraje iger tudi novejših konzol. Za igranje
iger je prikladno imeti igralni plošček (gamepad), ki ga lahko priklopimo na USB Raspberry
Pi3.
TVHeadend, EventGhost ter FreeNAS so programi, ki tečejo na virtualnih računalnikih, vse
skupaj pa se »vrti« na hipervizorju ESXi 6.0.

4.2 Ocena in vtisi izdelane rešitve
Izdelana rešitev sodobnega televizijskega sistema je dosegla cilj, zmanjšati število daljinskih
upravljalnikov in poenotiti TV prostega razširjanja, videa na zahtevo in videoigre. Odzivnost
grafičnega uporabniškega vmesnika in prehajanje med storitvami je tekoče brez zatikanj.
Majhnost Raspberry Pi3 omogoča, da ga skrijemo za TV-sprejemnik (Slika 38), medtem ko IRsprejemnik namestimo na sprednjo stran TV-sprejemnika (Slika 39). Zaradi črne barve na Sliki
39 je slabše viden, kar je v resnici prednost.

Slika 39 – Raspberry Pi3, nameščen za TV

Slika 40 – IR-sprejemnik na prednji strani TV
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Kljub dobremu prvemu vtisu se dolgoročno pojavljajo določeni izzivi za izboljšavo; če se
strežnik EventGhost ugasne ob izpadu električne napetosti, sistem razpade. Ob ponovnem
zagonu EventGhosta je treba ponovno zagnati tudi Raspberry Pi3, da se pravilno vzpostavi
povezava med virtualnim in fizičnim serijskim kolektorjem.
Včasih se zgodi, da se Raspberry Pi3 zatakne in za vzpostavitev normalnega delovanja je treba
izvleči napajanje in ga ponovno priklopiti. V takih primerih bi bilo priročno, če bi lahko odvzem
napajanja ukazali kar prek daljinskega napajalnika. Zelo moteče je, ko se udobno zlekneš na
kavč, nato pa je treba vstati, ker se Rasberry Pi3 ne odziva.
Obe omenjeni pomanjkljivosti bi lahko odpravili z mikrokrmilnikom ATmega 2560, ki ima na
voljo 3 serijska vrata, kamor bi lahko priklopili TV in AV-sprejemnik. Logiko preklapljanja bi
morali prenesti z EventGhostom v mikrokrmilnik. Isti mikrokrmilnik bi lahko z dodatnim
vezjem in IR-sprejemnikom tudi odvzel napajanje Raspberry Pi3. Do rešitve bi najhitreje prišli
z razvojno ploščo Arduino MEGA 2560, na kateri je mikrokrmilnik Atmel MEGA 2560.
Druga težava je, da LG TV ne vrača stanja TV-sprejemnika po RS232, čeprav bi po priročniku
moral, zato se dogaja, da se AV-sprejemnik ugasne, TV pa ne. To se lahko odpravi, da se
dvakrat zapored pošlje ukaz za izklop. Druga možnost je, da se stanje zaznava prek Raspberi
Pi3 CEC HDMI.
Kar se tiče programskih slabosti, pa OSMC žal (še) ne podpira storitev, kot sta Netflix in Hulu.
Obstaja nekaj obvoznih rešitev, ki so nerodne in zahtevajo še nekaj plačljivih vmesnih storitev.
Razni vtičniki, ki omogočajo spremljanje pretočne vsebine, npr. storitev VOD Mediaset, ki jo
lahko spremljamo na računalniku prek spletnega brskalnika, je nehala delovati na OSMC, ko
so posodobili stran.
Z naštetimi izboljšavami lahko rečemo, da je sodobni TV-sistem pripravljen za vsakdanjo rabo
tudi manj veščim uporabnikom. Prednost opisanega sodobnega TV-sistema je tudi enostavna
nadgradnja z novimi izdelki in tehnologijami.
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5. Zaključek
Glede na trenutne trende lahko sklepamo, da se bo k zbliževanju klasične TV in interneta
pridružil tudi internet stvari (Internet of Things). K sodobnemu TV-sistemu se bo verjetno
dodalo še storitve v povezavi s pametno hišo, kot so alarm, videonadzor, nadzor in upravljanje
klimatizacije in prezračevalnega sistema, luči itd.
Ponudba večine storitev bo kar iz oblaka, tako kot danes že ponujata prepoznavanje govora
Apple (Siri) in Microsoft (Cortana). Vse storitve bodo med seboj inteligentno povezane v
celoto. Tak sistem bo znal iz zbranih informacij predvidevati naše potrebe in želje, ne samo
glede televizijskega programa, ampak tudi prek senzorjev za bitje srca in naše telesne
temperature nastaviti idealno temperaturo in osvetlitev glede na naše počutje itd., scenarijev je
praktično neskončno. Tako predvidevanje človeških potreb posledično odpira veliko vprašanj
glede varnosti in zasebnosti, zato bosta slednji v prihodnje še toliko bolj cenjeni.
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Priloge
Priloga 1
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Priloga2
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Please make this file available to others
by sending it to <lirc@bartelmus.de>
this config file was automatically generated
using lirc-0.9.1-git(default) on Mon Oct 12 21:52:57 2015
contributed by
brand: SUNDTEK
model no. of remote control:
devices being controlled by this remote: SUNDTEK DVB-S2 USB Tuner

begin remote
name /etc/lirc/sundtek.conf
bits
32
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
eps
30
aeps
100
header
9000 4500
one
562 1687
zero
562
562
ptrail
562
repeat
9000 2250
gap
108000
toggle_bit_mask 0x0
begin codes
KEY_LEFT
KEY_RIGHT
KEY_UP
KEY_DOWN
KEY_OK
KEY_EXIT
KEY_MENU
KEY_AUDIO
KEY_PLAY
KEY_STOP
KEY_EPG
KEY_INFO
KEY_SUBTITLE
KEY_1
KEY_2
KEY_3
KEY_4
KEY_5
KEY_6
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_0
KEY_POWER
KEY_MUTE
KEY_VOLUMEUP
KEY_VOLUMEDOWN
end codes

0x00FEE21D
0x00FEE01F
0x00FE58A7
0x00FE12ED
0x00FE609F
0x00FE50AF
0x00FE926D
0x00FE728D
0x00FE827D
0x00FE807F
0x00FEC23D
0x00FEE817
0x00FEF807
0x00FE2AD5
0x00FE6897
0x00FEA857
0x00FE28D7
0x00FE0AF5
0x00FE48B7
0x00FE8877
0x00FE08F7
0x00FE708F
0x00FEB04F
0x00FE38C7
0x00FE10EF
0x00FED22D
0x00FEF20D

end remote
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Priloga3
V datoteki remote.xml, ki se nahaja na /usr/share/kodi/system/keymaps/ zamenjamo obsotječe
nastavitve z spodaj navedenimi:
<volumeplus>XBMC.RunScript(/home/osmc/volUP.py)</volumeplus>
<volumeminus>XBMC.RunScript(/home/osmc/volDOWN.py)</volumeminus>
<mute>XBMC.RunScript(/home/osmc/sysON.py)</mute>
<power>XBMC.RunScript(/home/osmc/sysOFF.py)</power>

Python skripte:
volUP.py:
import urllib
urllib.urlopen("http://10.20.30.40/rmt/cmd.html?volUP")

volDOWN.py:
import urllib
urllib.urlopen("http://10.20.30.40/rmt/cmd.html?volDOWN")

sysOFF.py:
import urllib
urllib.urlopen("http://10.20.30.40/ajax.html?AVsystem.off")

sysON.py:
import urllib
urllib.urlopen("http://10.20.30.40/ajax.html?AVsystem.on")

V EventGhost v mapo spletnega strežnika dodamo mapo rmt in noter datoteko datoteko
cmd.html z vsebino;
<head>
<title>Remote Control</title>
</head>
<body>
<a href="cmd.html?sysOFF">sysOFF</a>
</br>
<a href="cmd.html?sysON">sysON</a>
</br>
<a href="cmd.html?volUP">volUP</a>
</br>
<a href="cmd.html?volDOWN">volDOWN</a>
</body>
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Priloga4
Namestitev ser2net:
sudo apt-get install ser2net

Nastavitev komunikacijskih parametrov v datoteki ser2net.conf:
sudo nano /etc/ser2net.conf
5021:raw:0:/dev/ttyAMA0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT
5022:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT
sudo /etc/init.d/ser2net restart
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Glosar
MHEG – Multimedia and Hypermedia Experts Group
http://en.wikipedia.org/wiki/MHEG-5
MHP – Multimedia Home Platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Home_Platform
STB – Set Top Box
http://en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box
DVI – Digital Visual Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
HDMI – High Definition Multimedia Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
HTPC – Home Theatre Personal Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_theater_PC
IR – Infrared
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
VOD – Video On Demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand
OCAP – OpenCable Application Platform
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCable_Application_Platform
HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Broadcast_Broadband_TV
DVB-H
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-H
DASE – Digital TV Application Software Environment
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