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Cuvinte cheie. Date, radiodifuziune video 

digitală (DVB), protocol Internet (IP), transmisie, 

servicii, conţinut. 

Rezumat. Scopul articolului este de a descrie 

transmisia de date prin DVB folosind IP. 

Transmisia de date prin DVB folosind IP este 

destinată pentru furnizarea de date şi servicii IP 

prin reţele DVB. De asemenea, se referă la 

datacasting, având avantajul sistemelor de 

furnizare de date de bandă foarte largă pentru 

radiodifuziunea video digitală, pentru oferirea de 

servicii de date bazate pe IP, de exemplu 

transferuri de fişiere, multimedia şi Internet. 

Ţinând seama de capacitatea DVB terestru 

(DVB-T) de a furniza recepţie sigură la receptoare 

mobile şi fixe, există posibilităţi de trimitere a 

serviciului IP la populaţia aflată în mişcare.

Keywords. Data, digital video broadcasting 

(DVB), Internet Protocol (IP), transmision, 

services, content. 

Contents. The purpose of the paper is to 

describe IP Datacast over DVB. IP Datacast over 

DVB is  destined to the delivery of IP data and 

services over DVB networks. Also is refering to 

datacasting, having advantage of the very 

wideband data delivery systems for digital video 

broadcasting, to deliver IP based data services, 

such as file transfers, multimedia and Internet. 

Taking into account the ability of DVB-Terrestrial 

(DVB-T) to provide reliable reception to mobile 

and fixed receivers, there are possibilities to 

send IP service to people on the move. 

 

 
 

 
∗Transmisia de date prin DVB folosind IP permite 

trimiterea conţinutului IP în sistemul de 

radiodifuziune, pe lângă televiziunea digitală. Este 

similară sistemului de radiodifuziune video digitală, 

cu diferenţa că sunt trimise date şi fişiere, în locul 

canalelor transmise printr-o conexiune radio la o 

audienţă largă. Transmisia de date prin DVB 

folosind IP este proiectată pentru recepţia de masă 

a serviciilor de date şi semnalul transmisiei de date 

prin DVB folosind IP poate fi recepţionat simultan de 

mii de receptoare în interiorul zonei de acoperire a 

emiţătorului. Aceasta este în opoziţie cu Internetul 
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tradiţional în sensul că întregul conţinut nu este 

solicitat individual însă, în schimb, este radiodifuzat 

simultan la mai multe receptoare. În teorie, întregul 

conţinut care poate fi transportat prin Internet, de 

asemenea poate fi radiodifuzat. Totuşi, multe servicii 

IP nu sunt proiectate pentru a fi furnizate într-un 

mod unidirecţional, ca acelea utilizate în protocolul 

de control al transmisiei (TCP). Prin urmare acele 

servicii nu corespund radiodifuziunii sau trebuie să 

fie tratate diferit.  

Transmisia de date prin DVB folosind IP este 

destinată furnizării de date şi servicii IP prin reţele 

DVB. De asemenea, se referă la datacasting, acesta 

având avantajul sistemelor de furnizare de date de 
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bandă foarte largă proiectate pentru radiodifuziunea 

video digitală, pentru oferirea de servicii de date 

bazate pe IP, de exemplu transferuri de fişiere, 

multimedia şi Internet, care pot fi complementare 

televiziunii analogice sau în locul acesteia. Ca un 

rezultat al capacităţii DVB-T de a furniza recepţie 

sigură la receptoare mobile precum şi la receptoare 

fixe, există posibilităţi de trimitere pentru serviciul tip 

IP la populaţia aflată în mişcare. Pentru inter-

activitate, o cale de întoarcere poate fi oferită de 

telefon. 

Transmisia de date prin DVB folosind IP este 

un serviciu în care formatele digitale de conţinut, 

aplicaţiile software, interfeţele de programare şi 

serviciile multimedia sunt combinate prin IP cu 

radiodifuziunea digitală. 

Termenul de transmisie de date folosind IP 

este utilizat de DVB pentru elementele tehnice 

cerute pentru a crea servicii bazate pe DVB-H 

sau care sunt necesare pentru a integra DVB-H 

într-o structură de reţea hibridă, alcătuită atât din 

reţele de comunicaţii mobile, de exemplu GPRS 

sau UMTS, cât şi dintr-un flux descendent 

adiţional DVB-H.  

În transmisia de date prin DVB folosind IP 

orice conţinut digital poate fi furnizat cu eficienţă, 

din punct de vedere al costului, prin reţele de 

radiodifuziune către audienţe largi, la acelaşi 

moment de timp. Pentru consumatori, aceasta 

înseamnă o mai mare posibilitate de alegere în 

accesarea conţinutului multimedia şi o sporire a 

posibilităţilor privind conţinutul. 

Transmisia de date prin DVB prezintă numeroase 

oportunităţi noi de afaceri pentru creatorii de 

conţinut, precum şi pentru furnizorii de tehnologii şi 

servicii. Utilizând transmisia de date prin DVB 

folosind IP poate fi radiodifuzată o varietate largă de 

conţinut bazat pe IP. Serviciul tipic furnizat este 

transferul de informaţii, în care datele (de exemplu, 

jocuri, fişiere video şi audio sau programe pentru 

calculator) pot fi trimise simultan la receptoare 

multiple şi care, în acest mod, permite transferul 

rapid de cantităţi mari de date la utilizatori multipli. 

De asemenea, este un mod atractiv de a distribui 

conţinut despre societatea informaţională, ca de 

pildă informaţii şi servicii comunitare şi educaţionale. 

Pentru transmisia de date prin DVB folosind 

IP, conţinutul este transmis în fluxuri la o reţea IP 

în transmisia în puncte multiple. Utilizatorii finali 

conectaţi la reţea pot recupera serviciile şi 

vizualiza conţinutul. O poartă permite un salt al 

DVB, care este produs de încapsularea 

datagramelor IP la pachete ale fluxului de 

transport (TS) MPEG-2. La partea de recepţie, o 

poartă recuperează datagramele IP de la 

pachetele MPEG-2 şi le „alimentează” de la altă 

reţea IP. Astfel conţinutul transmis în fluxuri este, 

de asemenea, disponibil la un al doilea domeniu 

IP. Conţinutul transmis în fluxuri poate fi de orice 

format acceptat de IP. Poate fi MPEG-2 prin IP, 

MPEG-4 prin IP sau altele. 

În figura 1 se arată modul de transmisie de 

date prin DVB folosind IP. 

Implementarea serviciilor de transmisii în 

puncte multiple într-o reţea hibridă poate 

necesita ca să fie aplicate protocoalele IP de 

transmisii în puncte multiple. Un mod, însă nu 

singurul mod, de a permite servicii de transmisii 

în puncte multiple este utilizarea protocolului de 

rutare unidirecţională a legăturii (UDLR), care 

furnizează un mecanism, ce caută să 

depăşească conectarea bidirecţională între 

interfeţele unui canal pe un singur sens, printr-un 

canal de întoarcere bidirecţional IP. 

În tabelul 1 sunt daţi parametrii serviciului 

pentru transmisia de date prin DVB folosind IP. 
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Fig. 1. Transmisia de date prin DVB folosind IP. 
 

Tabelul 1 

Parametrii serviciului pentru transmisia de date prin DVB folosind IP 

 
Tipul 

serviciului 

 
Tipul 

conţinutului 

 
Formatul 

conţinutului 

 
Reţea/canal 

de redare 

 
Modul de 

distribuţie/ 
utilizare 

Terminalul/ 
aparatul 

utilizatorului  
final 

Radiodifuzare 

unidirecţională 

de date IP 

Streaming de 

date IP 

Audio  

video 

MPEG-2 prin 

IP 

MPEG-4 prin 

IP 

DVB (T, S…) 

+ LAN 

Apasă PC pe LAN 

 

 

Implementarea serviciilor de transmisii în puncte 
multiple într-o reţea hibridă poate necesita ca să fie 
aplicate protocoalele IP de transmisii în puncte 
multiple. Un mod, însă nu singurul mod, de a 
permite servicii de transmisii în puncte multiple este 
utilizarea protocolului de rutare unidirecţională a 
legăturii (UDLR), care furnizează un mecanism, ce 
caută să depăşească conectarea bidirecţională între 
interfeţele unui canal pe un singur sens, printr-un 
canal de întoarcere bidirecţional IP. 

O legătură DVB este utilizată pentru a furniza 
fluxul de la intrarea unui client Internet. Clientul 

Internet realizează o solicitare la o cerere de 
viteză de bit scăzută la ieşire. Serverul la distanţă 
recepţionează cererea şi răspunsul este rutat la 
un IP la încapsulatorul DVB şi apoi este trimis pe 
legătura DVB. Pe partea de recepţie, un ruter 
redirecţionează răspunsul cerut la terminal. Pentru 
încapsularea IP la DVB există mai multe 
protocoale, de exemplu, streaming de date, MPE, 
ULE etc. 

În tabelul 2 sunt daţi parametrii serviciului 

pentru transmisii interactive de date prin DVB 

folosind IP. 
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Tabelul 2 

Parametrii serviciului pentru transmisii interactive de date prin DVB folosind IP 

 
Tipul 

serviciului 

 
Tipul 

conţinutului 

 
Formatul 

conţinutului 

 
Reţea/ 

canal de 
redare 

 
Modul de 

distribuţie/ 
utilizare 

Terminalul/ 
aparatul 

utilizatorului 
 final 

Radiodifuzare 

unidirecţională 

de date IP 

 

Audio  

video 

IP prin  

MPEG-2 TS 

MPEG-2 prin IP 

MPEG-4 prin IP 

HTML 

MP2 audio 

Jpg, gif 

DVB (T, 

S…) + LAN 

Apasă 

Bidirecţional 

Interactiv 

PC pe LAN 

 

 
Tehnologia de transmisii de date folosind IP 

permite radiodifuzarea de conţinut digital, de 

exemplu TV, la receptoare mobile. Această tehnologie 

este bazată pe o combinaţie a radiodifuziunii video 

digitale pentru standardul aparatelor handheld 

(DVB-H) cu tehnologia protocolului Internet (IP) şi 

este optimă pentru distribuţia şi recepţia mobilă de 

conţinut.  

Cu transmisia de date folosind IP, întregul 

conţinut este furnizat în forma pachetelor IP de date 

sau în acelaşi format, care este utilizat pentru 

distribuirea conţinutului digital pe Internet. Aceasta 

oferă avantajul adiţional că întregul conţinut digital 

bazat pe IP este disponibil pentru radiodifuzare, 

adăugat la conţinutul TV tradiţional. Ca un rezultat, 

utilizatorul poate să beneficieze de combinaţia cea 

mai bună de radiodifuzare şi conţinut multimedia cu 

aparatul său mobil. 

În timp ce transmisia de date folosind IP aduce în 

esenţă TV la mediul mobil, există mai multe puncte 

în care transmisia de date folosind IP diferă de TV 

digitală tradiţională. TV digitală tradiţională începe 

cu perspectiva unui receptor staţionar, de exemplu 

aparatul TV din camera de zi, cu o antenă externă 

sau pe acoperiş şi accesul la o sursă de alimentare 

de curent continuu. 

Mediul mobil necesită un sistem diferit pentru a 

susţine receptoare handheld cu antene mici, eventual 

incluse, ecrane mici şi suport la puterea bateriei. 

Transmisia de date folosind IP începe cu considerarea 

radiodifuzării conţinutului bazat pe IP la echipamente 

mobile. Pentru mediu este important modul cum se 

obţin economiile de putere. Acesta este corespunzător 

tehnologiei de împărţire a timpului (time-slicing 

technology) susţinută de DVB-H. 

Pentru a permite un timp de viaţă mai lung pentru 
bateria unui aparat mobil, transmisia de date folosind 
IP recepţionează conţinutul în bursturi, care sunt 
stocate şi redate. Între bursturi receptorul poate fi oprit 
şi pot fi obţinute economii de putere importante.  

Alt avantaj tehnic este că transmisia de date 

folosind IP prin DVB-H transmite 128 – 384 kb/s pe 

canal, crescând eficienţa de radiodifuzare şi făcând 

posibil să se trimită 25 – 80 de canale în aceeaşi 

reţea, pe când radiodifuziunea video digitală 

tradiţională, care este configurată pentru un ecran 

mare utilizează un flux larg de biţi de 4 – 5 Mb/s 

pentru a furniza 3 – 4 canale, aşa cum este 

reprezentat în figura 2. 

În tabelul 3 este realizată o comparaţie între 

TV digitală prin DVB-T şi transmisia de date 

folosind IP prin DVB-H. 
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Fig. 2. Utilizarea tehnologiei de transmisii de date folosind IP pentru realizarea TV mobile. 
 

Tabelul 3 

Comparaţie între TV digitală prin DVB-T şi transmisia de date folosind IP prin DVB-H 

Componentă TV digitală prin DVB-T Transmisia de date folosind IP prin 
DVB-H 

Ecran Ecran mare de TV 

 

Ecran mic, ecran de telefon mobil 

 

Antenă Mare, pe acoperiş 

 

Mică, inclusă 

 

Sursă de alimentare Fixă, continuă 

 

Puterea bateriei, limitată 

 

Receptoare Fixe Mobile 

 

În transmisia de date folosind IP prin DVB-H, 
tehnologia de transmisie radio DVB-H este 
combinată cu protocolul Internet (IP). Această 
combinaţie face posibilă radiodifuzarea oricărui 
tip de conţinut digital ca pachetele IP, care este 
acelaşi format utilizat pentru transferul conţinu-

tului digital pe Internet. Transmisia de date 
folosind IP oferă avantajul că întregul conţinut 
digital existent, bazat pe IP, ca şi fluxurile video, 
paginile web, fişierele de muzică sau software-ul 
de jocuri, poate fi distribuit cu uşurinţă prin 
radiodifuzarea mobilă. 

MPEG-2 prin DVB - T 
Transmisia de date folosind 

IP prin  DVB - H 

3 – 4 programe TV pentru ecran mare 25 – 80 fluxuri video pentru ecran mic 
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Nivelul IP comun presupune că aplicaţiile, 

formatele de conţinut şi tehnologiile de conlucrare 

dezvoltate în interiorul fluxului principal IT pot fi 

aplicate la fel şi în terminalele IPDC. Dintr-un punct 

de vedere al dezvoltării produselor şi serviciilor, 

aceasta înseamnă că tehnologia existentă poate fi 

reutilizată. Ca un rezultat, consumatorul poate 

experimenta combinaţia cea mai bună posibil, de 

radiodifuzare şi conţinut multimedia, cu echipamentul 

său manual mobil. 

Dintr-o perspectivă a serviciului şi afacerilor 

media, radiodifuziunea digitală este atractivă pentru 

că utilizează canale de lărgime de bandă mare cu 

viteze de transmisie mari. De asemenea, radio-

difuziunea nu este sensibilă la numărul de persoane 

care recepţionează conţinutul în interiorul  zonei de 

acoperire. Aceasta face ca radiodifuziunea să fie un 

mijloc foarte eficient din punct de vedere al costului 

pentru furnizarea conţinutului, pentru o audienţă de 

masă în raport cu transmisia punct-la-punct. 

Conţinutul media digital precum muzică, video, 

reviste, jocuri şi site-uri web sunt propuse în 

principal unei largi audienţe. Conform Forumului 

IPDC, transmisia  de date prin DVB folosind IP este 

o tehnologie de transmisie care permite distribuţia 

cu costuri eficiente a conţinutului digital pentru o 

audienţă de masă. Tot ceea ce poate fi distribuit într-

un mod unidirecţional prin datagrame IP poate fi 

distribuit cu IPDC. Serviciile IP care utilizează 

comunicaţia bidirecţională necesită un canal de 

întoarcere alternativ. În plus, informaţia poate fi 

grupată şi trimisă printr-o singură transmisie. De 

exemplu, un set de pagini web informaţionale 

despre blocări de trafic rutier poate fi trimis conform 

cu zona căreia îi este destinat şi depozitat în 

memoria terminalului, pentru acces rapid. 

Transmisia de date prin DVB folosind IP este o 

combinaţie de radiodifuziune digitală, servicii bazate 

pe IP şi conţinut multimedia şi permite o distribuţie 

pe scară largă a conţinutului multimedia la utilizatori. 

Transmisiile de date prin DVB folosind IP permit 

utilizatorilor să urmărească programele de 

televizune în aparate handheld. Aceste aparate sunt 

considerate obiecte personale. Prin urmare, actul 

urmăririi programelor de televiziune devine unul 

individual, mai degrabă decât o activitate socială. 

Serviciile pot fi accesate când telespectatorii sunt în 

mişcare, în mijloacele de transport sau aşteptând 

pentru o întâlnire. Aparatul handheld poate fi utilizat, 

de exemplu, pentru ca utilizatorii să poată urmări 

echipele sportive favorite, ştirile sau evenimentele 

precum olimpiadele sau World Cup. Poate fi mai 

puţin probabil că telespectatorii vor utiliza 

televizoarele lor handheld, în timp ce pot beneficia 

de un televizor mai mare. Telespectatorii pot fi atraşi 

să utilizeze aparatul handheld dacă acesta 

furnizează servicii diferite şi experienţe de privire 

sau extrafuncţionalităţi. De asemenea, utilizatorii pot 

dori să continue utilizarea aparatelor lor handheld 

pentru a interacţiona individual cu serviciile de 

programe, în timp ce privesc simultan un program 

de televiziune, împreună cu ceilalţi, la un televizor 

mai mare. Interactivitatea prin jocuri, chat şi voting 

prin SMS la transmiterea pe canale de televiziune 

normale a devenit foarte populară în Europa în zilele 

noastre. 

Forumul transmisiei de date prin DVB folosind IP 

(www.ipdc-forum.org) este o asociaţie internaţională, 

deschisă a reprezentanţilor industriei de media şi 

conţinut, care lucrează împreună la: 

• promovarea eforturilor de standardizare 

pentru transmisia de date prin DVB folosind IP; 

• furnizarea informaţiei despre transmisia de 

date prin DVB folosind IP; 

• susţinerea dezvoltării standardelor deschise şi 

descrierea soluţiilor tehnice deschise; 
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• identificarea şi propunerea de consideraţii de 

afaceri pentru transmisia de date prin DVB folosind 

IP; 

• reprezentarea intereselor industriei înaintea 

grupurilor legislative şi de reglementare. 

Participanţii la Forumul transmisiei de date prin 

DVB folosind IP colaborează împreună în industrie 

pentru a promova dezvoltarea de afaceri în 

domeniul transmisiei de date prin DVB folosind IP. 

Obiectivul principal pentru standardizarea 

transmisiei de date prin DVB folosind IP este 

crearea unei baze pentru piaţa globală, structurată 

orizontal, pentru transmisia de date prin DVB 

folosind IP. Prin aceasta se înţeleg pieţe pentru 

servicii de transmisii de date prin DVB folosind IP, 

precum şi pieţe cu ofertanţi multipli pentru 

echipamente de sistem şi software pentru terminale 

şi servicii de transmisii de date prin DVB folosind IP. 

Prin urmare, un ţel important este furnizarea unei 

baze pentru implementări ale terminalelor şi 

sistemului de servicii interoperabile, de transmisii de 

date prin DVB folosind IP. Aceasta include 

interoperabilitatea variind de la niveluri de bază ale 

comunicaţiei fizice la domeniul serviciilor şi 

conţinutului. Realizarea acestui ţel necesită o soluţie 

cap-la-cap, care este bazată pe standarde deschise 

asupra cărora există înţelegeri comune şi care sunt 

aplicate global. 

Având în vedere recunoaşterea globală trebuie 

să se construiască pe soluţii industriale, standardizate 

sau larg adoptate, care sunt deschise ori de câte ori 

aceasta este posibil. Acest obiectiv accentuează 

reuşita soluţiilor existente şi dezvoltate. 

În Europa, transmisia de date prin DVB folosind 

IP este pe agenda CEPT, pentru procesul de 

replanificare a spectrului de frecvenţe pentru radio-

difuziune. Este necesară o capacitate a spectrului 

suficientă şi adecvată pentru aceste servicii noi de 

transmisie de date prin DVB folosind IP.  

Datorită faptului că transmisia de date prin DVB 

folosind IP este o tehnologie de distribuţie prin 

radiodifuziune de tip punct-la-multipunct, aceasta 

constituie un mod eficace din punct de vedere al 

costului pentru a îmbogăţi audienţele de masă. 

Pentru furnizorii de conţinut, operatorii de servicii 

şi creatorii de conţinut, transmisia de date prin DVB 

folosind IP deschide o cale nouă de a îmbogăţi 

audienţele de masă cu produsele şi serviciile lor. 

Pentru consumatori beneficiile includ o nouă 

modalitate de a accesa conţinutul şi serviciile 

digitale prin diferite tipuri de aparate terminale, atât 

fixe cât şi mobile. 

IPDC şi radiodifuziunea mobilă vor deschide o 

întreagă nouă eră în distribuţia multimedia mobilă, 

prin îndepărtarea în mare măsură a setului de 

obstacole de capacitate limitată şi conexiuni 

scumpe. Cu un cost moderat, consumatorii au o 

selecţie a TV – ca servicii şi alt conţinut 

multimedia, aduse direct în echipamentele lor 

manuale mobile.     

 

Lista acronimelor utilizate în text 

Acronim Semnificaţia în limba franceză sau engleză Semnificaţia în limba română

CEPT Conference Européene des Postes et des 
Télécommunications 

Conferinţa Europeană de poştă şi 
telecomunicaţii 

DVB Digital video broadcasting Radiodifuziune video digitală 

DVB-H DVB-Handheld DVB pentru terminale portabile 
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DVB-S DVB-Sattellite DVB prin satelit 

DVB-T DVB-Terrestrial DVB terestru 

GPRS General Packet Radio Service Serviciu general radio de pachete 

IP Internet Protocol Protocol Internet 

IPDC IP Datacast Transmisii de date folosind IP 

IT Information Technology Tehnologia informaţiei 

LAN Local Area Network Reţea de zonă locală 

MPEG Moving Picture Expert Group Grupul de experţi pentru imagini în 

mişcare 

PC Personal Computer Calculator personal 

TCP Transmission Control Protocol Protocol de control al transmisiei 

TS Transport Stream  Flux de transport 

TV Television Televiziune 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System Sistem universal pentru 

telecomunicaţii mobile 
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