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no także tematy badawcze, którymi zajmują się poszczególne 
zespoły badawcze. Są one otwarte na szeroko pojętą współpracę 
z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi czy katedrami 
telekomunikacji (i pokrewnymi) na uczelniach w kraju i za granicą, 
w celu formułowania – i podejmowania się realizacji – wspólnych 
projektów badawczych. Dzięki pozyskanym w ostatnich latach 
środkom z projektów unijnych (RIDAM, iMEN), Katedra Telekomu-
nikacji Morskiej może pochwalić się także nowoczesnymi labora-
toriami, wyposażonymi w specjalistyczną aparaturę i urządzenia.  
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Ewolucja technik dostarczania sygnału telewizyjnego  
na przykładzie Winogradzkiej Telewizji Kablowej
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on the example of Cable Television Winogrady
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W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła duża zmiana w sposobie 
dostarczania sygnału telewizyjnego do sieci operatorów telewizji 
kablowych oraz w metodach dystrybucji tego sygnału wewnątrz 
sieci. Do niedawna dominującym sposobem dostarczania 
sygnału telewizyjnego była transmisja satelitarna, ale dynamiczny rozwój 
sieci, który nastąpił w ostatnich latach, umożliwił nadawcom wykorzystanie 
przewodowych sieci teleinformatycznych. Ten sposób dostarczania treści 
jest obecnie również podstawową metodą dystrybucji sygnału telewizyjnego. 
W artykule omówiono podstawowe różnice dotyczące metod przesyłu sygnału 
telewizyjnego pomiędzy nadawcami a operatorami sieci telewizji kablowych. 
Ewolucję metod przesyłu i dystrybucji sygnału telewizyjnego przedstawiono 
na przykładzie Winogradzkiej Telewizji Kablowej  – WTvK1).
Słowa kluczowe: telewizja kablowa, IPTV, stacja czołowa DVB-C, multicast, 
strumień transportowy MPEG

Over the past years there has been a significant  change in the 
way that television signal is delivered to cable television providers 
as well as in the methods for signal distribution within a network 
infrastructure. Until quite recently, the dominant method for televi-

sion signal delivery was satellite transmission, but the dynamic development of the 
network, that has been witnessed over the past few years, has allowed senders to 
take advantage of wired telecommunications and  computer networks. Nowadays, 
broadband fiber technology for distribution of both analog and digital content is also 
the basic method for distribution of television signal. The present article provides an 
overview of the basic differences between the methods for television signal transmis-
sion between senders and cable television operators. The evolution of the methods 
for transmission and distribution of the television signal is presented with an example 
based on Winogradzka Telewizja Kablowa (a Poznań-based cable operator).
Key words: Cable TV, IPTV, DVB-C headend, Multicast, MPEG transport stream

W sieciach telewizji kablowej od wielu lat sukcesywnie wpro-
wadzana jest oferta usługi dostępu do Internetu. Zauważyli to 
również nadawcy sygnału telewizyjnego, którzy obecnie udostęp-

niają sygnały telewizyjne także za pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych. Wykorzystanie tego typu sieci do dystrybucji sygna-
łu telewizyjnego wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia 
komunikacji z nadawcami różnych programów telewizyjnych. 
Rozwiązanie to jest bardziej złożone od tradycyjnego podejścia, 
które opiera się na standardach DVB-S/S22) oraz DVB-T (Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial). 

2) DVB-S  (Digital Video Broadcasting-Satellite) – standard cyfrowego 
przesyłu telewizji satelitarnej [2]

1) WTvK jest operatorem od wielu lat działającym w Poznaniu. Sieć ope-
ratora obejmuje 22 tys. mieszkańców jednej z największych dzielnic Po-
znania. Obecnie firma ma w swojej ofercie ponad 200 kanałów cyfrowych 
(zarówno SD, jak i HD).
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nowymi kanałami telewizyjnymi towarzyszy dynamiczny rozwój 
technologii sieci teleinformatycznych. Efektem tego jest coraz 
większa przepływność sieci, której towarzyszy obniżenie kosz-
tów budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych. Dostrzegli 
to i wykorzystali operatorzy i dostawcy treści dla sieci telewizji 
kablowych, zapewniając odbiór strumieni telewizyjnych o wiele 
lepszej jakości. 

Na rys. 1 przedstawiono komponenty sygnału telewizyjnego 
kanału TVP 1 HD nadawanego przez: satelitę HotBird z trans-
pondera numer 13, naziemny nadajnik w Śremie oraz przez IP 
z punktu wymiany ruchu PWR PLIX4) w Warszawie.

Do oceny jakości kanału telewizyjnego najczęściej wykorzystu-
je się przepływność sygnału wizyjnego (komponent AVC/H.2645) 
Video). Komponent ten w przypadku kanału TVP 1 HD (tabela 1) 
dostępny po IP wynosi 9,8 Mbit/s i jest ponad trzy razy większy 
od sygnału przesyłanego naziemnie (3,0 Mbit/s) i prawie dwa 
razy większy od sygnału przesyłanego satelitarnie (5,1 Mbit/s).  
Przyglądając się przepływnościom i zastosowanym kodekom 
w komponentach dźwięku, łatwo zauważyć zróżnicowanie tej 
przepływności i sposobu kodowania. Wybór zależy głównie od 
możliwości technicznych danego operatora, np. firmy Emitel dla 
systemu DVB-T i platformy nc+ dla systemu DVB-S/S2, a w mniej-
szym stopniu od jakości sygnału. Pewną rolę w wyborze metody 
przesyłu sygnału mogą odgrywać również dodatkowe parame-

4) PLIX – punkt wymiany ruchu Polish Internet Exchange, miejsce wy-
miany ruchu IP. Od 2013 PWR PLIX należała do spółki TelecityGroup, od 
2016 należy do spółki Equinix.
5) AVC/H.264 (Advanced Video Coding) – standard kodowania sekwencji 
wizyjnych [4].

PORóWnAnIE źRóDEł SygnAłu 
TELEWIzyjnEgO

Sygnał telewizyjny może być dostarczany do sieci operatora 
przez łącza satelitarne, naziemne oraz przez sieć przewodową.  
Nieustający rozwój telewizji, którego efektem są również nowe 
kanały telewizyjne, spowodował niemal wyczerpanie przepusto-
wości dostępnej w sieci satelitarnej [1]. Z tego względu wprowa-
dzane są coraz nowsze i bardziej efektywne metody kompresji 
sygnałów dźwięku i wizji. Niestety, zastosowanie kompresji naj-
częściej wiąże się z pogorszeniem jakości dostępnych do tej pory 
kanałów. Podsumowując, można stwierdzić, że pojemność sieci 
radiodyfuzji satelitarnej jest ograniczona, a jej rozbudowa bardzo 
kosztowna. Jakość kanałów telewizyjnych dostępnych w technice 
DVB-T jest zbliżona do jakości kanałów udostępnianych przez 
łącza satelitarne. Kanały te nie są łatwo dostępne i dlatego niektó-
rzy operatorzy zdecydowali się na tę metodę odbioru sygnału3). 
Rozwiązanie to ma również swoje uzasadnienie ekonomiczne, 
ponieważ odbiorniki sygnału DVB-T są prostsze i tańsze od swo-
ich odpowiedników satelitarnych. Wzrostowi zainteresowania 

3) Przesyłany sygnał nie jest szyfrowany, tak jak w przypadku wielu trans-
misji satelitarnych.

�� Tabela 1. Porównanie przepływności i kodowania składników sy-
gnału telewizyjnego TVP1 HD

TVP1 HD

Źródło IP DVB-T DVB-S2

Operator TVP Emitel nc+

Przepływność 10,7 Mbit/s 3,8 Mbit/s 6 Mbit/s

Wizja

Przepływność 9,8 Mbit/s 3,0 Mbit/s 5,1 Mbit/s

Kodek AVC AVC AVC

Dźwięk 1 – język polski

PID 3103 103 634

Przepływność 198 kbit/s 174 kbit/s 200 kbit/s

Kodek MPEG-1 MPEG-1 MPEG-1

Dźwięk 2 – język oryginalny

PID 3108 108 734

Przepływność 72 kbit/s 103 kbit/s 197 kbit/s

Kodek MPEG-1 e-AC-3 AC-3

Dźwięk 3 – audiodeskrypcja

PID 3104 104 BRAK

Przepływność 399 kbit/s 263 kbit/s  

Kodek AC-3 e-AC-3  

napisy 1 – język polski

PID 3106 106 BRAK

napisy 2 – język angielski

PID BRAK 109 BRAK

Teletekst

PID 3105 105 834

 HbbTV (AIT)

PID 3107 107 3066

�� Rys. 1. zestawienie komponentów kanałów TVP 1 HD dla trzech 
różnych systemów nadawania
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z serwera emisyjnego w standardzie SDI (SD – do 270 Mbit/s lub 
HD – do 1485 Mbit/s)7). Na tym etapie obraz ma najlepszą jakość. 
W celu udostępnienia kanału telewizyjnego w przekazie sateli-
tarnym, należy go dostarczyć operatorowi platformy satelitarnej. 
Nadawca najczęściej udostępnia go za pomocą interfejsu SDI. 
Jeżeli jednak łącze pomiędzy nadawcą a operatorem ma ograni-
czoną przepływność, to stosuje się enkoder. Sygnał telewizyjny 
zostaje skompresowany do odpowiednich formatów, np. H.264 
(wizja) i AC-3 (dźwięk), a następnie w postaci strumienia transpor-
towego MPEg-TS8) jest on przesyłany w pakietach protokołu IP9). 

Kolejnym etapem jest zapewnienie dostępu do sygnału przez 
satelitę. Operator satelitarny zazwyczaj dysponuje kilkoma trans-
ponderami, przez które może udostępniać sygnały telewizyjne. 
Na najpopularniejszym w Polsce satelicie HotBird transpondery 
mają szerokość 33 MHz lub 36 MHz i – w zależności od przyję-
tych parametrów – przepustowość od 20 do 60 Mbit/s10). Trans-
ponder umożliwia przesyłanie kilkunastu kanałów telewizyjnych, 
przy czym im więcej kanałów, tym gorsza jakość. Przykładowo 
na transponderze czwartym satelity HotBird można umieścić 
20 kanałów telewizyjnych o przepływności 3 Mbit/s, lub także  
3 kanały telewizyjne o przepływności 20 Mbit/s, przy czym pręd-
kość bitowa nie musi być taka sama dla wszystkich kanałów. 
Warto również pamiętać, że prócz samych sygnałów telewizyj-
nych strumień transportowy zawiera również dodatkowe dane 
informacyjne zorganizowane w postaci tablic PSI/SI11). Operator 
satelitarny odbiera od nadawców sygnały telewizyjne i za pomo-
cą enkoderów (dosył SDI) lub transkoderów (dosył MPEG TS/
IP) koduje sygnały do odpowiedniego formatu i przepływności 
w taki sposób, aby można było je umieścić na transponderze. 
Niestety, wiąże się to z degradacją jakości sygnału i może również 
powodować obniżenie prędkości bitowej pozostałych programów 
przesyłanych na danym transponderze.

Operator telewizji kablowej odbiera kanały telewizyjne za 
pomocą odbiorników satelitarnych i dosyła najczęściej w technice 
IP do urządzeń EdgeQAM12). Urządzenie to odbiera wiele kanałów 
telewizyjnych z różnych źródeł, tworzy multipleksy i nadaje je do 
sieci kablowej w standardzie DVB-C. Warto jednak pamiętać, że 
niemożliwe jest przeniesienie wszystkich sygnałów telewizyjnych 
z transpondera satelitarnego do jednego multipleksu kablowego. 

W przypadku telewizji kablowej dysponuje się pasmami 8 MHz 
i przy zastosowaniu następujących parametrów transmisyjnych: 
modulacja: QAM25613) oraz prędkość symbolu – 6875 MS/s ist-
nieje do dyspozycji przepustowość około 50 Mbit/s.

7) SDI (Serial Digital Interface) – standard interfejsu do cyfrowego przesy-
łu treści audiowizualnych w postaci nieskompresowanej [5]
8) MPEg-TS lub TS – strumień transportowy MPEG, standard formatu 
danych wykorzystywany w transmisji DVB
9)  W zależności od użytych technik kompresji, przepływność sygnału wi-
zyjnego wynosi od kilku do kilkunastu Mbit/s, a przepływność dźwięku 
do kilku do kilkuset kbit/s. Rozwiązanie takie może obniżyć jakość obu 
rodzajów komponentu.
10 ) Przykładowo transponder nr 4, charakteryzujący się następującymi 
parametrami: modulacja: 8 PSK, symbol rate: 27500 MS/s oraz FEC ¾ 
umożliwia transmisję kanałów z szybkością bitową ok. 61 Mbit/s [7].
11 ) PSI/SI (Program-Specific Information/Service Information) – metadane 
zawierające szczegółowe informacje o przesyłanych kanałach, kompo-
nentach oraz dodatkowych danych, jak np. czas, elektroniczny przewod-
nik po kanałach [6]
12 ) EdgeQAM – urządzenie umożliwiające odbiór strumieni transporto-
wych i transmisję w standardzie DVB-C
13 ) QAM – grupa modulacji cyfrowych, wykorzystanych w standardzie 
DVB-C

try związane z danym sposobem 
przesyłania sygnału, tj. np. dźwięk 
z audiodeskrypcją lub telewizja 
hybrydowa HbbTV6). W tabeli 1 
przedstawiono porównanie kompo-
nentów tego sygnału telewizyjnego.

Na rys. 2 przedstawiono przykłady programów tematycznych. 
Power TV (w wersji SD) to program muzyczny ogólnodostępny 
(nieszyfrowany, FTA), którego nadawcą jest Winnicki Entertainment. 
Natomiast Cinemax HD to program filmowy szyfrowany, zarówno 
w przekazie satelitarnym, jak i przewodowym. Jednak w obu przy-
padkach transmisja satelitarna dostarcza sygnał wizyjny z przepływ-
nością ok. 2,7 raza mniejszą, co znacznie wpływa na jakość sygnału.

Dalej przedstawiono sposób realizacji przesyłu sygnału telewi-
zyjnego od nadawców do operatorów telewizji kablowych. Sche-
mat ma charakter ogólny i w praktyce można spotkać jego liczne 
modyfikacje. W każdym schemacie ważne jest jednak wskazanie 
miejsc, w których następuje degradacja jakości sygnału.

REALIzACjA TRAnSMISjI 
W STAnDARDzIE DVB-S/S2

Schemat ilustrujący sposób dosyłu kanałów do telewizji kablo-
wych z wykorzystaniem systemu DVB-S/S2 przedstawiono na 
rys. 3. Nadawca (producent) danego programu nadaje program 

6) HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) – uzupełnienie przekazu tele-
wizyjnego o dodatkowe treści multimedialne przez Internet.

�� Rys. 2. zestawienie komponentów sewisów Power TV SD i Cine-
max HD dla dwóch różnych systemów nadawania

�� Rys. 3. Dosył kanałów do telewizji kablowych z wykorzystaniem systemu DVB-S/S2
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kodowanie korekcyjne: 5/6.  Dlatego przepustowość takiego mul-
tipleksu wynosi około 24,88 Mbit/s. Obecnie są dostępne cztery 
nieszyfrowane multipleksy, w sumie 27 kanałów kodowanych 
w standardzie H.264 (w tym 3 HD). Średnia przepływność poje-
dynczego kanału to ok. 3,11 Mbit/s.

Nadawca dostarcza operatorowi sygnał w formacie SDI lub 
w postaci strumienia transportowego (rys. 6). Operator telewizji 
naziemnej, tworząc multipleks, transkoduje lub enkoduje dostar-
czone kanały do odpowiedniej przepływności. Powoduje to degra-
dację jakości obrazu i/lub dźwięku. Tak utworzony multipleks jest 
następnie przesyłany do nadajnika naziemnego jako strumień 
transportowy MPEG-TS przez sieć teleinformatyczną (modulator 
DVB jest zainstalowany w nadajniku) lub jako gotowy strumień 
transportowy DVB-T (modulator DVB jest zainstalowany w stacji 
telewizji naziemnej). Do odbioru takich kanałów telewizyjnych 
wystarczy odbiornik telewizji naziemnej14). 

REALIzACjA TRAnSMISjI 
PRzEWODOWEj 
z WyKORzySTAnIEM PROTOKOłu IP

Operatorzy telewizji kablowych mają również możliwość 
odbioru sygnałów telewizyjnych bezpośrednio od nadawców. 
W związku z coraz większą dostępnością urządzeń sieciowych 
o dużych przepływnościach, tj. 1 Gb/s, 10 Gb/s lub 40 Gb/s, 
możliwy jest odbiór wielu kanałów telewizyjnych przez pojedyncze 
łącze światłowodowe. W takim przypadku sygnał telewizyjny na 
drodze od nadawcy do odbiorcy nie jest  przetwarzany tak, jak 
w przypadku wykorzystania transmisji satelitarnej lub naziemnej 
(rys. 7). 

Wiedząc o dostępności technik transportowych zapewniają-
cych duże przepływności, można rozważać przesyłanie sygnału 
telewizyjnego przez Internet. Niestety, sieć Internet nie może 
zagwarantować odpowiedniej jakości łącza na całej drodze trans-
misyjnej. Dodatkowo nie wspiera ona transmisji typu multicast. 
Z tego względu operatorzy decydują się na wykorzystanie do 
przesyłania sygnału telewizyjnego łączy dedykowanych.

Rozwiązanie to jest jednak bardzo kosztowne lub nawet nie-
opłacalne. Z tego względu wykorzystano koncepcję tzw. punktów 
wymiany ruchu (PWR). Głównym zadaniem PWR jest wymiana 
ruchu IP z wykorzystaniem protokołu BGP pomiędzy różnymi 
firmami, którymi są zazwyczaj: dostawcy Internetu, portale inter-
netowe oraz przedsiębiorstwa generujące duży ruch IP. Koncepcję 
PWR przedstawiono na rys. 8. Założono tu, że trzech dostaw-
ców Internetu (ISP) jest dołączonych do PWR oraz do Internetu. 
Łącza bezpośrednio podłączone do przełącznika PWR umożliwia-
ją wymianę ruchu pomiędzy tymi operatorami odciążając w ten 
sposób łącza Internetowe.

Wykorzystując koncepcję PWR, można rozszerzyć ich funk-
cjonalność o udostępnianie programów telewizyjnych. Rozwiąza-
nie to jest tym bardziej naturalne, że obecnie dostawcy Internetu 
bardzo często mają w swojej ofercie również usługę telewizji 
i dysponują już łączem do PWR. Na rys. 9 przedstawiono przykład 
takiego rozwiązania. 

Na rysunku rozważono jednego dostawcę usług interneto-
wych (ISP1), który zazwyczaj jest 
też operatorem telewizji kablowej. 
ISP1 może zamontować w PWR 
własny przełącznik i połączyć się 
z przełącznikiem PWR (wymiana 

REALIzACjA TRAnSMISjI 
W STAnDARDzIE DVB-T

System cyfrowej telewizji naziemnej działa podobnie do sys-
temu telewizji satelitarnej. Główną różnicą jest zasięg. Sygnał 
z satelity może być dostępny na powierzchni całego kontynentu, 
natomiast sygnał naziemny jest dostępny na obszarze o pro-
mieniu kilkudziesięciu kilometrów. Na rys. 4 i 5 przedstawiono 
odpowiednio zasięg z satelity HotBird oraz nadajnika naziemnego 
w Śremie. 

Inną ważną różnicą pomiędzy tymi systemami jest dostęp-
na przepływność i wiążąca się z nią liczba dostępnych kanałów 
telewizyjnych. Multipleksy cyfrowej telewizji naziemnej dostępne 
w Polsce wykorzystują modulację  QAM64, okres ochronny: ¼ oraz  

�� Rys. 4. zasięg sygnału telewizyjnego DVB-S z satelity HotBird [15]

�� Rys. 5. zasięg sygnału telewizyjnego DVB-T z nadajnika w Śremie [16]

�� Rys. 6. Dosył programów do telewizji kablowych z wykorzystaniem systemu DVB-T

�� Rys. 7. Dosył programów do telewizji kablowych z wykorzystaniem systemu IP

14) W ostatnim czasie pojawiły się od-
biorniki wielofunkcyjne z wykorzysta-
niem uniwersalnych tuner/chipsertów. 
Takie urządzenie umożliwia odbiór ka-
nałów telewizyjnych w dowolnym stan-
dardzie: DVB-S / DVB-T / DVB-C.
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Do sieci szkieletowej jest dołą-
czona sieć stacji czołowej (WTvK 
Headend), dzięki czemu możliwe 
jest pobieranie i udostępnianie 
kanałów telewizyjnych w technologii 

Multicast IP. WTvK ma również łącze 
do PWR PLIX, zakończone ruterem (R5 na rys. 10), do którego 
podłączeni są nadawcy telewizyjni.

Mimo wielu zalet odbioru programów telewizyjnych z wyko-
rzystaniem technologii Multicast IP, należy zwrócić uwagę na 
uwarunkowania techniczne związane z wdrożeniem tego roz-
wiązania. Najważniejszym elementem jest zapewnienie ciągłości 
świadczenia usługi. W przypadku odbioru telewizji w technologii 
DVB-S/DVB-T to operator satelitarny/naziemny odpowiada za 
nieprzerwany dosył sygnałów telewizyjnych. Wiąże się to z zapew-
nieniem alternatywnego łącza między nadawcą a operatorem lub 
zapewnieniem zapasowych anten nadawczych. 

W przypadku odbioru kanałów PWR PLIX to do WTvK nale-
ży zapewnienie ciągłości transmisji od nadawcy bezpośrednio 
na stację czołową. Należy przy tym zwrócić uwagę, że awarii 
może ulec przełącznik PWR PLIX oraz łącze Poznań – Warszawa. 
WTvK rozwiązała ten problem, uruchamiając dodatkowe łącze 
i przełącznik w PWR PLIX. Na rys. 11 przedstawiono taki sposób 
rozbudowy infrastruktury.

WTvK, rozpoczynając odbiór kanałów telewizyjnych za 
pośrednictwem PWR, rozpoczęło od odbioru kanałów mniej 
popularnych, które nie były dostępne w przesyle satelitarnym 
czy naziemnym. W tym celu zainstalowano tylko jeden ruter (R5, 
rys. 11) w Warszawie. Łączność pomiędzy siecią szkieletową 
WTvK a ruterem R5 zapewnia operator A, przez swój ogólnopolski 
system DWDM18). Z punktu widzenia infrastruktury WTvK rutery 
R4 oraz R5 są bezpośrednio połączone. W następnym etapie 
wydzierżawiono łącze od innego operatora (operator B), łącząc 
ruter  R5 z drugim ruterem brzegowym WTvK R6. Umożliwiło to 
zabezpieczenie się przed uszkodzeniem: awarią jednego rutera 
w Poznaniu R4 lub R5 albo awarią łącza Poznań – Warszawa 
u jednego z operatorów (operator A lub operator B). W końco-
wym etapie zainstalowano drugi ruter w PWR PLIX – R7. Przy 
takiej konfiguracji, także w przypadku awarii jednego z ruterów 
w Warszawie, usługa jest zachowana. W tym celu trzeba jednak 
zapewnić dostarczenie sygnału telewizyjnego do przełączników 
R5 i R7.

ruchu lokalnego) oraz z przełącznikami nadawców (odbiór kana-
łów telewizyjnych).

MIgRACjA (DO ODBIORu z PLIXa)
Winogradzka Telewizja Kablowa (WTvK) działająca w obrębie 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu 
jest w trakcie migracji z odbioru satelitarnego do odbioru kanałów 
telewizyjnych za pomocą łączy światłowodowych z wykorzysta-
niem techniki IP. W zależności od warunków technicznych WTvK 
pobiera kanały bezpośrednio od nadawcy bądź w punktach 
wymiany ruchu. W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona 
realizacja odbioru kanałów z punktu wymiany ruchu PLIX (PWR 
PLIX) zlokalizowanego w Warszawie. To w tym miejscu swoje pro-
gramy udostępniają główni nadawcy, tj. Telewizja Polska, Polsat, 
Canal+, HBO oraz TVN.

Na rys. 10 przedstawiono ogólny schemat sieci WTvK. Ma 
ona własną sieć Ethernet/IP (WTvK Core network), którą oparto na 
zaawansowanych przełącznikach warstwy trzeciej. Przełączniki te 
wykorzystują takie protokoły rutingu, jak OSFP15, PIM-SM16 oraz 
MBgP17). Ze względu na funkcje tych urządzeń, w dalszej części 
artykułu zastosowano nazwę ruter zamiast przełącznik. W sieci 
WTvK świadczone są takie usługi, jak: dostęp do Internetu, tele-
fonia (VoIP), telewizja (IPTV) oraz monitoring wizyjny.

�� Rys. 7. Dosył programów do telewizji kablowych z wykorzystaniem systemu IP

�� Rys. 8. Koncepcja punktu wymiany ruchu

�� Rys. 9. Możliwość odbierania kanałów telewizyjnych z PWR

15) OSPF (Open Shortest Path First) – protokół rutingu dla transmisji IP 
unicast [8]
16) PIM-SM (Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode) – protokół ru-
tingu dla transmisji IP multicast [9]
17) MBgP (Multiprotocol Border Gateway Protocol) – rozszerzenie proto-
kołu rutingu BGP obsługujące transmisję multicast [10]

�� Rys. 10. Schemat ogólny sieci WTvK

18) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – sposób multiplek-
sacji sygnałów optycznych wykorzystujący różne długości fal

�� Rys. 11. Rozbudowa infrastruktury WTvK do PWR PLIX

W zależności od możliwości technicznych i popularności 
danych kanałów telewizyjnych, WTvK stosuje jeden z czterech 
modeli podłączenia przedstawionych na rys. 12. Część nadawców 
ma tylko jeden przełącznik udostępniający usługi telewizyjne. 
W takim przypadku można zestawić połączenie z jednego rutera 
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Control Block (224.0.0/24), Internetwork Control Block (224.0.1/24) 
lub Source-Specific Multicast Block (232.0.0.0/8).

Warto również podkreślić, że w sieci Internet nie jest wykorzy-
stywana natywna transmisja typu multicast, a więc nie ma również 
organizacji, która zarządzałaby przydziałem adresów tej klasy. 
Zatem każdy operator może w swojej sieci wykorzystać dowolne 
adresy grupowe. Rozwiązanie takie działa poprawnie wówczas, 
gdy transmisja typu multicast wykorzystywana jest lokalnie, tzn. 
w sieci danego operatora. Natomiast wtedy, gdy nadawcy tele-
wizyjni rozpoczynają udostępnianie swoich kanałów z wykorzy-
staniem adresów grupowych, pojawia się niebezpieczeństwo 
powielania adresów. 

Winogradzka Telewizja Kablowa wykorzystuje dwie następu-
jące pule adresów grupowych do komunikacji lokalnej:

• 239.111.0.0/20 – przesył w obrębie stacji czołowej pomiędzy 
odbiornikami DVB-S/DVB-T a EdgeQAMami,

• 239.222.0.0/20 – dosył kanałów do abonentów usługi IPTV.
WTvK odbiera kilkadziesiąt strumieni wysyłanych pod adresy 

grupowe z zakresu 224.0.0.0/4 od kilkunastu nadawców. Na razie 
nie pojawiły się zdublowane adresy. Wynika to przede wszystkim 
z dwóch powodów:

• duża pula adresów klasy D (265 302 000 adresów IP) w sto-
sunku do kilkuset kanałów dostępnych w Polsce po IP; każdy 
adres może zostać dowolnie wykorzystany (brak podsieci, adre-
sów rozgłoszeniowych i sieci).

• każdy nowy nadawca sprawdza, które adresy są już wykorzy-
stywane przez innych nadawców; wykorzystanie takich samych 
adresów nie stanowi problemu tylko jednego odbiorcy, ale jest 
to problem wszystkich operatorów, którzy chcą odebrać sygnały 
telewizyjne od nadawców korzystających z powielonych adresów.

Oczywiście może się zdarzyć, że któryś z nowych nadawców 
będzie wykorzystywał adres użyty już przez odbiorcę lokalnie. 
W przypadku WTvK problem może pojawić się, gdy nadawca 
wykorzysta adres w puli 239.111.0.0/20 lub 239.222.0.0/20. Warto 
jednak pamiętać, że adresy wykorzystywane lokalnie można zmie-
nić, ponosząc przy tym niewielkie koszty. Natomiast w sytuacji 
braku możliwości zmiany zdublowanego adresu można skorzy-
stać z takich funkcjonalności, jak: zmiana adresu grupowego IP 
na przełączniku brzegowym dla jednego z kanałów telewizyjnych,  
wykorzystanie technologii VRF20) lub dosył jednego z kanałów 
osobnym VLAN-em bezpośrednio do odbiornika.

Większym problemem mogą być adresy źródłowe. Każdy 
pakiet IP ma w swoim nagłówku IP adres źródłowy IP, który powi-
nien być adresem interfejsu urządzenia nadającego dany kanał 
telewizyjny. Niestety, trudno przewidzieć, który nadawca z jakim 
adresem IP nadaje. Niewielka część pakietów zawiera publiczny 
adres IP z puli, która została przyznana danemu operatorowi, 
ale znaczna część pakietów w polu nadawcy ma prywatny adres 
IP (najczęściej z puli 10.0.0.0/8 lub 192.168.0.0/16). Problemem 
może być nie tylko brak konsekwencji w umieszczeniu przez 
nadawców adresów źródłowych, ale również możliwość powie-
lania adresów prywatnych w sieci operatora. Ten problem jest 
również widoczny w sieci WTvK. Niektóre prywatne adresy IP, 
wykorzystywane przez nadawców programów telewizyjnych, 
są także wykorzystywane w sieci WTvK. Winogradzka Telewizja 
Kablowa wykorzystuje prywatne pule adresowe dla usług, które 
są realizowane lokalnie i nie wiążą się z udostępnianiem w sieci 
Internet. Wydawać by się mogło, że rozwiązaniem problemu 
powtórzonych adresów prywatnych może być nierozgłaszanie 
podsieci nadawcy w sieci operatora. Trzeba jednak pamiętać, że 
brak informacji w tablicy trasowania rutera o trasie do nadawcy, 
czyli do podsieci, do której należy adres IP, przypisany do inter-
fejsu urządzenia nadawczego, skutkuje odrzuceniem pakietów, 
zamiast przekazaniem ich w kierunku nadawcy. 

(A) lub z obu (B). W drugim przypadku (B) istnieje zabezpieczenie 
na wypadek awarii jednego z ruterów. Jeżeli nadawca ma dwa 
przełączniki, to można zestawić połączenia parami (C), np. ruter 
R5 z przełącznikiem P1 oraz R7 z P2. Przy takiej konfiguracji 
następuje zabezpieczenie przed awarią jednego z ruterów WTvK 
lub przełącznikiem nadawcy. Dla nadawców bardzo popularnych 
programów, takich jak TVP, Polsat czy TVN, warto zastosować 
połączenie każdego rutera z każdym przełącznikiem (D). Należy 
pamiętać, że każde urządzenie wymaga co pewien czas prac 
konserwacyjnych (aktualizacja oprogramowania, rekonfigura-
cja) – stąd okresowe wyłączenia – co powoduje niedostępność 
usług na danym urządzeniu, a każda chwila braku dostępu do 
wspomnianych usług oznacza straty dla operatora.

Wróćmy jeszcze do realizacji samych połączeń Poznań 
(WTvK) – Warszawa (PLIX). Winogradzka Telewizja Kablowa 
korzysta z dzierżawy łącza od operatorów A i B. Na etapie projek-
towym należy zapoznać się z trasą danych łączy i zweryfikować, 
czy przypadkiem kable światłowodowe nie są prowadzone na 
pewnym odcinku tą samą drogą (w tej samej kanalizacji). W obu 
przypadkach okazało się, że na części trasy operatorzy nie mają 
własnej infrastruktury, a jedynie korzystają (dzierżawią) łącza od 
innych operatorów (rys. 13). 

19) IETF (Internet Engineering Task Force0 – stowarzyszenie zajmujące 
się ustalaniem aspektów technicznych funkcjonowania sieci Internet

20) VRF (Virtual routing and Forwarding) – technika umożliwiająca two-
rzenie na ruterach niezależnych sieci z odrębnymi tablicami trasowania 
i adresacją

�� Rys. 12. Sposoby połączeń przełącznika nadawcy telewizyjnego 
z infrastrukturą WTvK w PWR PLIX

�� Rys. 13. Realizacja połączenia Poznań – Warszawa

Ważne jest zatem ustalenie przebiegu trasy kabli światłowo-
dowych operatora C (który udostępnia infrastrukturę operatorowi 
A) oraz operatora D (z którego łączy korzysta operator B) oraz 
uzyskanie pewności, że operator C i D to dwa odrębne przedsię-
biorstwa mające wspólne zasoby sieciowe.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest 
adresacja IP, zarówno adresów multicastowych (pole Destination 
IP w nagłówku pakietu IP), jak i adresów urządzeń nadawczych 
IP (pole Source IP w nagłówku pakietu IP).

Sposób przydziału adresów klasy D (grupowych) stosowa-
nych w protokole IP w wersji 4 został określony w zaleceniach 
IETF19). Jednak pomimo standaryzacji, operator nie może uzyskać 
puli adresów (224.0.0/4) na wyłączność, tak jak w przypadku 
pozostałych adresów IP. Adresy są pogrupowane zgodnie z funk-
cjonalnością na podstawie RFC5771 [11], np. Local Network 
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• zestawienia jednego dużego drzewa rozpinającego złożonego 
z urządzeń sieciowych WTvK i innego operatora; efektem może 
być zablokowanie niektórych łączy lub chwilowe wstrzymanie 
transmisji w sieci w momencie przebudowania drzewa;

• nawiązania sąsiedztwa pomiędzy ruterem WTvK i ruterem 
innego operatora, które w dalszej kolejności spowoduje wymianę 
informacji o osiągalnych trasach i błędne informacje o osiągalno-
ści poszczególnych tras w tablicach rutingu;

• nawiązania relacji z sąsiednim ruterem i zestawienia wspól-
nego punktu spotkań (RP), drzewa współdzielonego (RPT); to 
z kolei – w zależności od konfiguracji – może przyczynić się do 
udostępnienia własnych strumieni telewizyjnych WTvK innemu 
operatorowi czy też zalewu sieci WTvK strumieniami telewizyj-
nymi innego operatora;

• udostępnienia własnych transmisji grupowych innym 
operatorom.

Podstawowym mechanizmem stosowanym do zabezpiecze-
nia rutera jest lista kontroli dostępu, skonfigurowana tak, aby 
akceptować tylko pakiety typu multicast z właściwymi kanałami 
telewizyjnymi. Oprócz listy kontroli dostępu należy na interfejsie, 
do którego podłączona jest sieć nadawcy, wyłączyć akceptację 
ramek BPDU, wyłączyć protokół OSPF, ustawić protokół PIM 
w trybie pasywnym oraz wyłączyć protokół IGMP.

WADy I zALETy
Odbiór programów telewizyjnych bezpośrednio od nadawcy 

w technologii IP zapewnia lepszą jakość sygnału telewizyjnego 
oraz dodatkowe funkcje, takie jak telewizja hybrydowa (HbbTV).

Główną wadą odbioru telewizji od nadawców w technologii 
IP jest większa trudność w dotarciu do nich. W przypadku roz-
wiązań opartych na łączu satelitarnym lub naziemnym wystarczy 
odpowiednia antena i odbiornik satelitarny (naziemny). Trans-
misja IP wymaga natomiast fizycznego łącza do nadawcy lub 
punktu wymiany ruchu. 

Jednak uruchomienie kolejnych, nowych kanałów telewi-
zyjnych jest łatwiejsze i tańsze w przypadku odbioru z PWR. 
Do tego celu wystarczy zestawienie kolejnego połączenia 
fizycznego z nowym nadawcą (wystarczy nowy patchcord), 
natomiast w przypadku odbioru bezprzewodowego (DVB-S / 
DVB-T) konieczny jest nowy odbiornik.

Na awaryjność transmisji można spojrzeć dwojako. W przy-
padku posiadania tylko jednego łącza przewodowego do 
nadawców czas przerwy w nadawaniu, wynikający z uszko-
dzenia kabla światłowodowego, to około 6 godzin. Transmisja 
satelitarna i naziemna zawodzi natomiast w przypadku trud-
nych warunków atmosferycznych, tj. gęstych opadów deszczu 
lub śniegu albo gwałtownych burz. Trzeba jednak podkreślić, 
że czas niedostępności sygnału w tym przypadku jest rzędu 
kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Oczywiście porównując 
należy wziąć również pod uwagę prawdopodobieństwo wystą-
pienia danej awarii. Z doświadczeń WTvK można powiedzieć, 
że awaria światłowodu może się wydarzyć do kilku razy w roku, 
a trudne warunki atmosferyczne występują od kilku do kilkuna-
stu razy w roku. Podsumowując przytoczone rozważania należy 
stwierdzić, że awaryjność wskazuje na przewagę transmisji 
bezprzewodowej. Jeśli jednak operator zdecyduje się na dwa 
łącza przewodowe, to prawdopodobieństwo wystąpienia awarii 
obu łączy jest pomijalne. Zatem takie rozwiązanie umożliwia 
dostarczanie telewizji wysokiej jakości bez jakichkolwiek zakłó-
ceń spowodowanych pogodą, a w najgorszym przypadku,  
tzn. wystąpienia awarii łącza lub urządzenia, pojawia się kil-
kusekundowa przerwa, wynikająca z konieczności aktualizacji 
tablic trasowania. 

* * *
Dynamiczny rozwój technologii sieci teleinformatycznych 

oraz metod kodowania i kompresji sygnałów telewizyjnych 

Do rozwiązania tego problemu w sieci WTvK wykorzystano 
protokół rutingu PIM-SM do transmisji typu multicast. Protokół 
ten korzysta z mechanizmu RPF (reverse Path Forwarding). 
Zgodnie z nim ruter, zanim przekaże pakiet dalej, sprawdza 
w tablicy trasowania, czy adres źródłowy otrzymanego pakietu 
należy do podsieci, na którą wskazuje wpis w tablicy trasowania. 
Jeśli adres należy do tej podsieci, to pakiet jest przesyłany dalej. 
Jeśli podsieć jest osiągalna przez inny interfejs lub w ogóle nie 
jest osiągalna, to pakiet jest usuwany. Mechanizm ten przeciw-
działa tworzeniu się pętli w transmisji typu multicast. 

W sieci WTvK zastosowano również rozszerzenie protokołu 
rutingu BGP – Multiprotocol BGP (MBgP). W sieci WTvK proto-
kół MBGP jest wykorzystywany tylko jako wewnątrzdomenowy 
pomiędzy czterema ruterami szkieletowymi a ruterami, do któ-
rych dołączeni się nadawcy telewizyjni.

Każda transmisja realizowana w sieci WTvK pomiędzy 
dowolnymi podsieciami przechodzi przez jeden z czterech 
ruterów szkieletowych R1, R2, R4, R6 (rys. 14). Przy takiej kon-
figuracji wystarczy zestawić sesję BGP pomiędzy tymi ruterami 
a ruterami, do których są dołączeni nadawcy – na rysunku są 
to rutery R5 i R7 w PWR PLIX. Aby nie zestawiać sesji „każdy 
z każdym”, dwa rutery szkieletowe działają jako rute reflek-
tor, natomiast rutery R5 i R7 rozgłaszają podsieci nadawców 
z PWR PLIX. Rozwiązanie to umożliwia koegzystencję dwóch 
podsieci o takiej samej adresacji IP, przy czym jedna funkcjo-
nuje w odniesieniu do transmisji tradycyjnej, a druga dotyczy 
transmisji grupowej.

�� Rys. 14. Rutery wykorzystujące funkcjonalność MBgP

21) BPDu (Bridge Protocol Data Unit)–  ramka ethernetowa przenosząca 
informacje dot. protokołu STP
22) STP (Spanning Tree Protocol) – protokół sieciowy zabezpieczający 
przed tworzeniem się pętli w sieciach L2 [12]
23) IgMP (Internet Group Management Protocol) – protokół zarządzający 
grupami multicastowymi [13]

Ważnym elementem każdej sieci teleinformatycznej, 
a w szczególności sieci operatorskiej, jest kwestia zapewnienia 
akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa. W tym przypadku 
należy rozważyć odpowiednie zabezpieczenie styku pomię-
dzy nadawcą a siecią operatora (WTvK). Teoretycznie można 
oczekiwać, że do interfejsu rutera operatora dotrą tylko pakiety 
związane z wybranymi programami telewizyjnymi. Okazuje się 
jednak, że interfejs rutera operatora należy do sieci, w której 
oprócz nadawcy znajdują się rutery i przełączniki innych odbior-
ców, niestety, nie zawsze poprawnie skonfigurowane. Dlatego – 
oprócz programów telewizyjnych – pojawiają się: ramki BPDu21 
protokołu STP22), pakiety Hello protokołu OSPF, pakiety Hello 
protokołu PIM oraz pakiety Report protokołu IgMP23).

Jeżeli odpowiednio nie zabezpieczy się tego portu, to trans-
misja programów telewizyjnych w sieci może być niestabilna 
i często przerywana. Przetwarzanie tych dodatkowych pakietów 
może doprowadzić do:
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przyczyniły się do upowszechnienia odbioru kanałów telewi-
zyjnych za pomocą sieci teleinformatycznych. Taki sposób 
przekazu zapewnia zachowanie dużej elastyczności liczby 
i jakości kanałów telewizyjnych dzięki łatwości zwiększenia 
przepływności optycznych łączy transmisyjnych. Zwiększenie 
przepływności łączy zwykle ogranicza się do wymiany kart 
w ruterach z interfejsami 10 G na 100 G bez potrzeby zwięk-
szania liczby włókien.  W związku z coraz częstszym przecho-
dzeniem nadawców telewizyjnych ze standardu SD24) na HD25) 
można oczekiwać, że potrzeba zwiększenia przepływności 
łączy będzie narastała. Warto podkreślić, że w ciągu najbliż-
szych kilku lat pojawią się również kanały w jakości uHD26), 
których przepływność będzie wynosiła ok. 10 – 30 Mbit/s27),  
co jeszcze dodatkowo wzmocni te tendencje. 

W przyszłości transmisja IP oparta na Ethernecie może oka-
zać się mało efektywna przy dużej liczbie kanałów telewizyjnych 
o wysokiej przepływności. Dlatego też firma Wachowiak&Syn 
s.c. rozpoczęła testy transmisji sygnałów SDI w systemie DWDM 
za pomocą matryc przełączających (Full 32 x 32 cross point 
matrix) firmy Barnfind. Takie rozwiązanie umożliwi nadawanie 
każdego kanału telewizyjnego na odrębnej długości fali. Dzię-
ki temu telewizja kablowa otrzyma nieskompresowany obraz 
w standardzie SDI. Zastosowanie lokalnych enkoderów umożliwi 
WTvK ustalenie, z jaką kompresją/jakością będą nadawane 
kanały telewizyjne. 

24) SD (Standard Definition), rozdzielczość obrazu 768 × 576
25) HD (High Definition), rozdzielczość obrazu 1920 × 1080 (Full HD) lub 
1280 × 720 (HD ready)
26) uHD (Ultra High Definition), rozdzielczość obrazu 3840 × 2160
27)  Pomimo zastosowania nowego sposobu kompresji obrazu H.265
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