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Platforma Hybrydowa 
TV

Aspekty techniczne  platformy i 

skutki wdrożenia tej innowacji 

technologicznej



Rozwój Telewizji w Polsce

Pierwsza eksperymentalna transmisja przeprowadzona w 1931 r. w

Katowicach przez rozgłośśnię PR

Już w 1938 roku dokonano próbnej transmisji telewizyjnej z 

eksperymentalnej stacji telewizyjnej zlokalizowanej na 16p 

wieżowca Prudential

Pierwszą regularną transmisję uruchomiono 25 października 1952 r.

• 30 minut

• 24 odbiorniki TV



Naziemna telewizja analogowa

TVP 1:

99.6% populacji,

98.9% terytorium

TVP 2:

99.4% populacji,

98.9% terytorium

TVP Info:

70.8% populacji,

52.8% terytorium



Rewolucja cyfrowa



Rewolucja cyfrowa



Ewolucja technologii dystrybucji



ewolucja produkcji i nadawania programów

Telewizja analogowa

Akwizycja Produkcja Emisja Archiwizacja

sygnał analogowy



ewolucja produkcji i nadawania programów

Telewizja cyfrowa

Akwizycja Produkcja Emisja Archiwizacja

sygnał cyfrowy



ewolucja produkcji i nadawania programów

Telewizja na żądanie

Akwizycja Produkcja Emisja Archiwizacja

sygnał cyfrowy



IP

ewolucja produkcji i nadawania programów

Telewizja multiekranowa

Akwizycja Produkcja Emisja Archiwizacja

sygnał cyfrowy

Multiformat



Świat się zmienia dramatycznie szybko z broadcastu do unicastu

Telewidzowie chcą telewizji – ale na ich warunkach!



Systemy 

wspomagające

Widz

Produkt

Produkcja

Dystrybuc
ja

Telewizja interaktywna



Telewizja           Telewizor 



Dzisiejszy telewizor to zdecydowanie więcej niż 

odbiornik TV

Smart TV

HbbTV

Connected TV



Telewizor
- odbiornik telewizyjny, odbiornik 

radiokomunikacyjny przeznaczony do 
odbioru sygnałów telewizyjnych 

emitowanych przez stacje telewizyjne i 
odtwarzania z nich ruchomego obrazu 
(np. ekranie kineskopu) i dźwięku (w 

głośniku lub słuchawkach)

Encyklopedia PWN



Dlaczego HbbTV? 



Kto decyduje o dostępności aplikacji w telewizorze? 

Czy można interaktywne treści zintegrować z kanałem 
linearnym? 

Czy aplikacja telewizyjna dostępna jest na każdy model 
telewizora? 



Telewizja hybrydowa

Potencjał interaktywnej telewizji, 

który wykorzystujemy już dzisiaj!



Platforma Hybrydowa TVP























Rewolucja?  - PPG



Tradycyjne EPG zawsze było powiązane z czasem nadawania

Co jest do obejrzenia? (z krótką informacją)1

2

3

Gdzie mogę coś obejrzeć? (na jakim kanale)

O czym to jest? (tytuł)

4 Jaki to ma czas? (start/koniec)



PPG 2016

• Galerie/zwiastuny

• Synopsisy/opisy

• Funkcjonalność: kliknij i oglądaj

• Przypominanie

• Połaczenie z Social Media

• Pozycjonowanie – głosowanie

• Komentowanie

• Powiązywanie informacji

• Opiniowanie

• Rekomendowanie



Rekomendacje



Systemy rekomendacji w TV









Telewizja 4K (Ultra High Definition)



Filozofia konstrukcji Planu Inwestycyjnego 2016

Rozwój rynku i nowe oczekiwania widzów

Full HD

SD

4K Ultra HD

8K Ultra HD

7680 x 4320

3840 x 2160

1920 x 1080

576 x 480





Monetaryzacja treści w HbbTV











Usługi dodatkowe



Regionalny System Ostrzegania



Dziękuję za uwagę.


