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Digitalizálás
Kulcsszó és követelmény a tartalomszolgáltatásban
A DigiHead azonban nem csak a digitális
tartalomszolgáltatás hatékony megoldása. A
legmodernebb eszközök használatával a
professzionális analóg fejállomás szolgáltatás
éppúgy megvalósítható, mint a csupán néhány
programra kiterjedő csatorna átadás-átvétel.

A képi tartalom választékának folyamatos
növekedése és a versenyképesség megőrzése
kötelezővé teszi a digitális televíziós
tartalomszolgáltatás bevezetését.
Természetesen a költséges technológiák és
kiszolgáló rendszerek önálló beruházása csak
meghatározott méret felett gazdaságos, ezért
elkerülhetetlen a hatékony centralizáció
megvalósítása.
A DigiHead alapításával és üzemeltetésével,
széleskörű digitális tartalom választék és a
legmodernebb berendezésekkel megvalósított
professzionális szolgáltatás áll a műsorelosztók
rendelkezésére.

Komplex megoldásaink alkalmasak DVBC, DVB-T, IPTV, illetve hibrid DVB-CIPTV szolgáltatások bevezetésére,
mindezt alacsony beruházási és
Komplex
üzemeltetési költségek mellett,
digitális szolgáltatás
magas szintű technológiai
kényelmesen, a
támogatással és
függetlenség
üzembiztonsággal.

megőrzésével
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A digitális szolgáltató alapítói közép méretű kábeltelevízió szolgáltatók és
a HFC Technics, mint technológia szállító és üzemeltető.
Az alapító tagok, mint felhasználók és fejlesztők, biztosítják a fejállomás és szolgáltatás
folyamatos üzemét és fejlesztését.

A központi fejállomás Budapesten,
a 2008-ban átadott EurópaCenter
Ipari Park C2 épületében került
kialakításra. A fejállomás optikai
sötétszálon kialakított 10GbE
sávszélességgel csatlakozik a BIX
elosztó központhoz.

Kültéri rész
Földi antennák,
Andrew és
Gibertini ipari

A fejállomás csatornavétele, a 11
műholdpozícióval telepített ipari
kültéri vevőkkel, illetve a BIX-en
közvetlen műsorelosztói tartalmak
átvételével biztosított.

antennák,
Invacom optikai
és standard
vevőfejek.
30kVA diesel
g
generátor.

Stream Core
AppearTV SC2000 alapú
központi fejállomás.
Tartalom begyűjtés,
feldolgozás, hozzáféréskorlátozás feloldása, újra
titkosítás, IP streamelés,
redundáns alkalmazások

A fejállomásterem folyamatos
üzeme szünetmentes
áramforrással, illetve külső
áramfejlesztővel biztosított. A
berendezések optimális üzemi
körülményeit tartalékolt klímagépek
biztosítják. A terem álpadlóval
épített, a klímaberendezés
közvetlen a rack-szekrények
hűtését végzi. A rendelkezésre álló
energia és területi kapacitás,
megfelelő tartalékokat biztosít a
távlati fejlesztésekhez.

A jelfolyam feldolgozást a világpiac
vezető AppearTV StreamCore
berendezéseivel végezzük. A
forradalmi IP alapú rendszertechnikának köszönhetően,
alkalmazási lehetőségeink szinte
korlátlanok. Az összeállított
megoldás lehetővé teszi az a’la
carte csatornaátadást különböző
titkosítási formákban, mint - Conax
CAS-7 DVB, - hibrid simulcrypt CA,
illetve megfelelő körülmények
mellett FTA formátumban. Az IP
jelfolyam kezelés leegyszerűsíti a
formátumok költséghatékony
módosításának lehetőségét, vagyis
MPEG-2-ről H-264-re vagy épp

Conax CAS-7
Redundáns
Conax ECM
generátor,
ötven AC
(kulcs)
alkalmazással.
Duplikált

fordított irányba.

AppearTV scrambler, a HFC Technics
által fejlesztett központi jogosultságkezelő menedzsment interfésszel.

  A digitális szolgáltató
2

 

 

Ötéves tapasztalat a digitális rendszerek üzemeltetésében.
Világpiacvezető gyártók digitális berendezéseinek integrációja.
Conax CAS-7 hozzáférés-korlátozó megoldás központosított szolgáltatásban.
Kiszolgáló, DVB kezelő és menedzsment szoftverek fejlesztése és alkalmazása.

A HFC Technics, a DigiHead
üzemeltetője, a kábeltelevíziós
rendszerek összeállításában és
technikai támogatásában 10 éves
tapasztalattal rendelkezik. A
folyamatos gyártóműi oktatások
mellett, digitális rendszerintegrátorként öt éve gyűjtjük
tapasztalatainkat DVB rendszerek
üzemeltetésével.

Hozzáadott szolgáltatás
Központosított DVB
táblakezelő szoftver, mely
kényelmessé és
automatizálttá teszi az
előﬁzetői eszközök kezelését

A központi fejállomás menedzsment
és PSI/SI, EPG szoftverrendszere
virtuálisan végtelen számú DVB
fejállomás-alkalmazás

és karbantartását.
Központi EPG szolgáltatás a
PORT Kft adatbázisának
alkalmazásával.

Rendszer ellenőrzés
A tesztalkalmazásra
összeállított regionális
fejállomás
modellezése,

ellenőrizhető a fejállomáson
begyűjtött vételi jelfolyam, a
titkosított stream-ek, a BIX átadási
pont, illetve a regionális fejállomás
vételi pontja.
A Bridgetech rendszer tárolja és
elemzi a tartalom rendelkezésre
állási adatait és paramétereit.

lehetővé teszi a hibák
kiszűrését és az
optimális beállítások
alkalmazását.

Természetesen lehetőség van a
szolgáltatói ponton, akár
előﬁzetőnél is a QAM jelfolyamra
kiterjeszteni a minőség ellenőrzést.

üzemeltetésére biztosít lehetőséget.
A létrehozott konﬁgurációkat a
fejállomáson összeállított
mintarendszeren ellenőrizzük,
létrehozva a területi fejállomással
megegyező szolgáltatási platformot.

Monitoring
A fejállomás vételi
paraméterei, a hozzáféréskorlátozás beillesztését
követő
jelfolyam, illetve

A jeltovábbítás minőségét Bridge
Technology gyártmányú analizátor
rendszer segítségével ellenőrizzük,
melynél egy központi szerveren

 

a BIX átadási
pont folyamatos
ellenőrzése és
elemzése.

 Üzemeltető
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  fejállomás felépítése

%$

 *') 

!"'() !

    

 *') 

!"'() !

   

 *') 

!"'() !

    

 *') 

!"'() !

 

 !+

    

 *') 

!"'() !

    

 "$

  !

 ' 

  !

 

 ' 

   
# #$
# $

 &'* " )*#"&-.)


  !
!"'() !

 

 

!"'() !

 

&

 !"'() !

&% *&( %

 

 

! ,  

 

 

! ,    ! (

( *
$/((%)-(
! ,    ! (


 

$% 

   !&%



  
   
%#0
)-*(%)-("



& )*($(

)(+(

 


 

)(+(

!"# !

!"# !

!"# !

$(*)*( )(+(


 

 

-#/)##%(-
$%-)$%*"# %)

!#)-*/)*)-*#**


)-(+(

IP alapú fejállomás
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Tartalom beszerzés
A fejállomás alapja az
AppearTV StreamCore
berendezés.
Műholdas és földi tartalom
begyűjtés a helyben telepített
kültéri rendszerről, IP tartalom
beszerzés BIX-en átvett
forrásokból.

%# -.*&( ( *

Tartalom feldolgozás
A csatornák titkosításának
feloldását, a tartalom
újratitkosítását, és SPTS
jelfolyam kijátszását AppearTV
elemekkel biztosítjuk, a
titkosításhoz a Conax CAS-7
redundáns hozzáférés-korlátozó
rendszerét használjuk.
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Ellenőrzés, monitoring
A fejállomáson telepített Edge
berendezésekkel a regionális
alkalmazásokon átadott
rendszereket szimuláljuk és
ellenőrizzük a szolgáltatást.
A tartalom ellenőrzése a
monitoring funkciókat biztosító
mozaik alkalmazáson történik.

  alkalmazások áttekintése



Regionális szolgáltatási lehetőségek
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IP;QAM;COFDM;PAL

DVB tartalom szolgáltatás

IPTV és hibrid megoldás

Az IP átadási ponton
csatornánként átvett tartalmat a
legmodernebb EdgeQAM és
EdgeCOFDM berendezésekkel
konvertáljuk DVB-C, vagy
DVB-T formátumra. Helyi
multiplexálás és önálló
menedzsment alkalmazás.

IPTV csatorna átvétel, központi
CA, DRM és VoD szolgáltatás.
Helyi vagy központi Middleware
önálló arculattal. Kompakt HD
IPTV STB timeshift és PVR
funkcióval. Hibrid megoldás
DVB-C broadcast és DOCSIS
alapú onDemand IP szolgáltatás.
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Analóg TV szolgáltatás
Analóg regionális TV
szolgáltatás, a legmodernebb
EdgePAL fejállomás
berendezésekkel.
Professzionális RF jelminőség
rendkívül kompakt méretekben,
WEB menedzsment és
konﬁguráció.

IP, DVB-C, VAGY DVB-T, ESETLEG ANALÓG? NEM GOND!
Arris D5 UEQ
EdgeQAM

Professzionális Edge berendezések

A BIX-en átvett IP SPTS
jelfolyam, akár több száz
kilométer távolságot áthidalva
áll rendelkezésre a kívánt
előfizetői alkalmazáshoz. A
szolgáltató maga döntheti el,
hogy IP, DVB-C, DVB-T, vagy
analóg, vagy akár egyidejűleg
többféle formátumú tartalomként
használja fel a broadcast
csatornákat. A legmodernebb DVBC QAM és DVB-T COFDM edge
fejállomások mellett, az újgeneAppearTV DC1000
rációs analóg edge fejállomáEdgeQAM
sok ötvözik a professzionáEdgeCOFDM
lis RF jelminőséget, az
EdgePAL
Regionális
IP jel kezelés és web
menedzsment kényelmével.
médiakonverter

Teleste Luminato
EdgeQAM
EdgeCOFDM

alkalmazások
eszközei

Astro U 100
EdgePAL
EdgeQAM

Standard digitális formátumok és analóg szolgáltatás igény szerint
A BIX-en átadott jelfolyam csatornánként
választható a’la carte SPTS (egyprogramos) IP

DVB-T szolgáltatáshoz a Teleste Luminato
rendszere ideális, a kiváló költséghatékonyságnak és

jelfolyam, mely bérelt vonalon VLAN csatornában

kedvező alaprendszer árnak köszönhetően.

továbbítható a felhasználó szolgáltató részére. Az
átvitelhez szükséges sávszélesség a kiválasztott

A legújabb digitális technológia fejlesztések
lehetővé teszik professzionális minőségű analóg RF

csatornák alapján meghatározható.
A helyi fejállomáson telepítendő edge berendezés

csatornák létrehozását közvetlen IP jelfolyamból,

az igényeknek megfelelően választható. DVB-C

minőségi kompromisszumok nélkül. Az analóg
szolgáltatáshoz a már bevált és továbbfejlesztett

formátumú jelszolgáltatáshoz az Arris D5, Teleste
Luminato, AppearTV, vagy ASTRO EdgeQAM

AppearTV DC1000 DQM rendszere, illetve az ASTRO
U 100 fejállomása alkalmazható.

rendszerek alkalmazhatók, a Teleste Luminato a kisebb

Az AppearTV DQM rendszere kompakt Quad

kapacitással alkalmazott rendszereknél kedvező induló
árával, illetve helyi tartalom beillesztésének

dekóderekkel, minimális hely és energiafelhasználás
mellett, MPEG- 4/2 dekódolással, descramblerrel,

funkciójával, az Arris D5 rendkívüli kapacitásával és
kiemelkedően alacsony fajlagos QAM csatorna árával

opcionális felirat-generátorral rendelkezik.
Az ASTRO U-100 rendszere, Quad MPEG-2

a nagyobb csatornakapacitású rendszerekhez ideális

dekóderekkel alacsony programszám esetén is

választás.
Komplex DVB és analóg alkalmazásokhoz az

gazdaságos megoldást biztosít.
Mindkét rendszer alkalmazható egyidejűleg QAM

AppearTV és ASTRO rendszerei ideálisak.

és analóg modulátorokkal.

 

 Szállító
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Beruházás, vagy rendszerhasználat?
Zöld alkalmazás
alkalm
EdgeQAM
Önálló korszerű DVB fejállomás
EdgePAL analóg fejállomás
Önálló analóg fejállomás
Energia felvétel kWh/hó (becsült érték)

1500
1250
1000
750
500
250
0
40 csatorna
6 QAM

40 csatorna
analóg RF

100 csatorna
16 QAM

A DigiHead kulcsrakész
megoldás megvalósításához
m
szükséges beruházás, az
egyenértékű
egyenérték saját fejállomás
költségének
költségéne tizedét sem éri
el. A DigiHead
üzemeltetési
Digi
díjait kompenzálja
a
kom
minimalizált
energia, hely és
minimalizá
klíma, illetve
üzemeltető
ill
személyzet igény.
Az energiafelhasználási
energia
diagram a fejállomás
alkalmazások
közvetlen
alkalmazás
energia-felvételének
arányait
energia-fe
mutatja, mely
nem tartalmazza
m
a szünetmentes
és klímagépek
szünetme
járulékos többletköltségeit.
Az értékek a gyártóművek
által megadott
adatok alapján
mega
számítva. AppearTV IP alapú
önálló fejállomás
és D5
fej
EdgeQAM összevetése,
valamint
ös
Teleste DVX
DV analóg és
AppearTV DC1000
EdgePAL
D
fejállomás összevetése.

Akár évente 600eFt áramdíj különbözet

Minimális beruházás
beruházás, maximális biztonság
biztonság, folyamatos fej
fejlesztés
CAPEX
A DigiHead szolgáltatás átvételéhez szükséges

OPEX
A DigiHead DHE streaming díjai tartalmazzák a

EdgeQAM berendezés, és a szükséges szoftver

tartalomtovábbítás folyamatát, az automatikus

licencek értéke jelentősen kedvezőbb, mint a
szolgáltatásszintnek megfelelő önálló fejállomás

csatornakövetéseket, az új csatornák és HD tartalmak
bővítését, a magasabb minőségű BIX-en átvett IP

beruházási értéke. Ezzel együtt nem csak az induló

tartalmak integrálását és redundáns alkalmazások
kiépítését. A díj emellett tartalmazza az Edge

beruházás, hanem a folyamatos fejlesztés,
csatornakövetés, SD - HD váltások, stb.
költségeit is mérsékli, hiszen az Edge
berendezés az aktuális érkező tartalmat
dolgozza fel, távolról konﬁgurálható és
kapacitásbővítése tovább növeli a
fejállomás költséghatékonyságát.
Komplex szolgáltatásalkalmazásnál,
optimalizált Edge fejállomással,

Alacsony
energiahasználat,
környezetkímélő
alkalmazás,
kényelmes
üzemeltetés

fejállomás szolgáltatási paramétereinek
megfelelősségét és garanciát a kimenő
jelfolyam megfelelőségére. A DigiHead
Összevont Szolgáltatási díj a rendkívül
rugalmasan létrehozható
programcsomagok és CA üzemeltetését,

valamint a DVB adattáblák, automatizált STB
kezelés, hálózatos STB szoftverfrissítését,

minimalizálható a beruházás mértéke.

valamint az illesztett EPG tartalom üzemeltetési díját

Mindemellett a beruházási díjakban mérhető
különbség nem csak magában a fejállomási eszközben

tartalmazza.
A szolgáltatási díjakat kompenzálja a fejállomás

jelentkezik, hanem a kiépítéshez szükséges terület,
energiaigény, kültéri eszközök, szünetmentes és

energia, hely, klíma és szünetmentes üzemi
költségeinek, valamint az üzemeltető munkaerő-

klímaberendezés beruházásainak különbségében is.

szükséglet költségeinek minimalizálása.

  Szolgáltató
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Csatlakozási feltételek, díjszabás és folyamatok
A DigiHead szolgáltatáshoz
csatlakozhat minden olyan
tartalomszolgáltató, aki a
műsorelosztás jogi feltételeinek
eleget tesz, vagyis megköti a
kiválasztott csatornák
elosztásához szükséges
szerződéseket az illetékes
műsorterjesztőkkel.

Az aktuális díjtáblázatok és

A fejállomás programozását és
későbbi újrakonﬁgurálását
végezheti az üzemeltető is,
megfelelő gyakorlat és
képzettség esetén, melyet
oktatásainkon elsajátíthat.

Két év
tapasztalat,
folyamatos
fejlesztés

szerződéses
feltételek
elektronikus
formában, regisztráció mellett
honlapunkról letölthetők.

A csatornák átvételéhez
szükséges sávszélesség
bérlése és szükséges VLAN
csatornák biztosítása, valamint
a BIX-en történő
összekapcsolódás egyszeri
költsége a felhasználót terheli.
Az összekapcsolódás ﬁzikailag
a BIX területén levő IP switch
egy SFP portján történik, mely
dedikáltan egy felhasználó
szolgáltatóhoz tartozik.
A helyi fejállomás ponton
multicast képes GbE IP switch
portjáról csatlakozunk a

Csatlakozzon hozzánk

Lehetőségek

A DigiHead a közepes és kis KTV

•
•
•
•

szolgáltatók számára ideális választás.
Jelentős beruházás és képzett

analóg tartalmat, olyan minőségben és
szolgáltatásokkal, mely csak a nagy
operátorok által megvalósíthatók.

Az összeállított értékesítési
programcsomagokat, valamint
előﬁzetői STB-okat és Smart
kártyákat az illesztett
EcoSoft ügyviteli
programban, vagy önálló
DVB SMS menedzsment
szoftverben lehet rögzíteni
és kiadni az előﬁzetők
részére.
A speciﬁkált előﬁzető
menedzsment interfészalkalmazáshoz lehetséges a
saját ügyviteli szoftver
illesztése, amennyiben
rendelkezésre állnak a
megfelelő szintű előﬁzető
kezelési alkalmazások.
A STB-okon megjelenő
programlista és sorrend a
központi virtuális PSI/SI
szoftverben módosítható, így
például a multiplexek
módosítása nélkül rendezhető,
optimalizálható a csatorna
sorrend. Ugyanezen szoftver
biztosítja az új csatornák
adatainak letöltését és a STBok automatikus frissítését.

  
   
1044 Budapest,
Ezred u. 1-3

DVB-C
DVB-T
Analóg TV
IPTV

üzemeltető személyzet nélkül
szolgáltathat teljes értékű digitális és

kiválasztott formátumnak
megfelelő Edge fejállomáshoz.
Az Edge fejállomást távolból IP
kapcsolaton keresztül, vagy
helyben konﬁguráljuk a
igénynek megfelelő csomag és
frekvenciaválasztás szerint.

Tel.: 06 1 273 1991

A legkisebbtől a teljesig

Fax.: 06 1 273 1992

Alkalmazható akár néhány program

Email:info@digihead.hu

átvételétől, a komplex DVB - Analóg
- IPTV* és hibrid* megoldásig
*2011 Q2
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info@hfctechnics.hu
Web: www.digihead.hu
www.hfctechnics.hu



A szolgáltatás díja két
szolgáltatási csoportból
áll:
A DHE Streaming,
csatornaszám függő
szolgáltatás, mely a
központi fejállomás
üzemeltetését, csatornák
BIX-en való biztosítását és
az Edge fejállomások
megfelelőségét tartalmazza.
Az átvett csatornák számától
függően a mennyiség
növekedésével fajlagosan
csökkenő csatorna / ár
számítású, értéke függ a
szerződés időtartamától,
valamint a kiszolgált Edge
fejállomások számától.
Az előﬁzetőszám függő
Összevont Szolgáltatás, a
hozzáférés-korlátozás
kezelését, üzemeltetését, a
PSI/SI editor SmartCaster
rendszer szoftver kezelését, az
EPG szolgáltatás
üzemeltetését, valamint a
többrétegű előﬁzetőmenedzsment központi
alkalmazását tartalmazza. Az
előﬁzetők számától függően a
mennyiség növekedésével
fajlagosan csökkenő előﬁzetői
díj számítású. Előﬁzetőnként
csak kiegészítő díjat számítunk
fel a második, vagy harmadik

kártya szolgáltatásra. Az EPG
szolgáltatás önálló szabadon
választható elemként szerepel
az összevont szolgáltatásban.

   

Korszerű és ésszerű szolgáltatás

