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Content aggregation: műsorfolyamok összegyűjtése különböző forrásokból. 

A tartalom szolgáltatója (jellemzően a TV társaság) többféle technológiával 

is eljuttathatja a műsort az IPTV szolgáltatónak: DVB-T (Digital Video 

Broadcasting - Terrestrial - földfelszíni digitális TV), DVB-S (Digital Video 

Broadcasting - Satellite, műholdas digitális TV), SDI (Serial Digital 

Interface), ASI (Asynchronous Serial Interface)  

 

Media transcoding: a médiafolyam (kép és hang) újrakódolása az IPTV 

rendszer követelményeinek megfelelően: sávszélesség-igény, kulcs 

videókeretek gyakorisága, felbontás, stb.  

 

IP Scrambler: Az újrakódolt médiafolyamból IP hálózaton továbbítható 

adatcsomagok készítése: IP/UDP/RTP/MPEG-2 TS/ES beágyazás  

 

CAS/DRM (Conditional Access System/Digital Rights Management): 

hozzáférés-szabályozást (adott előfizető melyik csatornához, illetve on-

demand tartalomhoz férhet hozzá), valamint a digitális tartalmak jogi és 

technikai védelmét megvalósító alrendszerek  
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Az IGMP kommunikációs protokoll alkalmazásával az IP végpontok és 

útválaszók a multicast csoportagságokat menedzselhetik. Az IGMP 

üzenetváltás a végpont és egy szomszédos multicast útválasztó között 

zajlik. Az üzenetek közvetlenül IPv4 csomagokba ágyazódnak be. 

Rétegbesorolást tekintve az ICMP-hez hasonlóan az IP protokollkészlet 

része, a hálózati rétegben működik.  
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A v2-es protokollváltozat legfontosabb újdonsága volt, hogy bevezette a 

csoportelhagyás explicit jelzését (Leave Group üzenet). Az aktuális v3-as 

verzióban ezen felül bekerült a forrás-specifikus (source-specific) multicast 

támogatása. Erről bővebben a PIM protokoll leírásánál olvashat. IPTV 

rendszerekben jellemzően az IGMPv2 vagy IGMPv3-as verziókat 

alkalmazzák. Az IGMPv2 előnye, hogy a Leave Group üzenet lehetővé 

teszi, hogy a multicast router alacsony késleltetéssel le tudja állítani az adott 

csoport címére küldött forgalmat, amennyiben nincs aktív tagja egy adott 

hálózati szegmensben.  
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A PIM nem egyetlen protokoll, hanem egy multicast útválasztási protokollcsalád. Három 

változata terjedt el.  

 

PIM-SM (PIM Sparse Mode) - A multicast fát, melynek gyökere az ú.n. Rendezvous-point 

(RP) útválasztó, explicit IGMP kérések alapján építi fel a protokoll. A működési modell jó 

illeszkedik a WAN hálózati környezetben, fizikailag elszórt multicast vevők kiszolgálásához.  

 

PIM-DM (PIM Dense Mode) - Első lépésben a multicast forgalmat elárasztással továbbítja a 

teljes hálózaton, később pedig IGMP üzenetek alapján felfüggeszti a továbbítást azokba a 

hálózati szegmensekbe, amelyekben nincs aktív vevő. Ezzel a módszerrel implicit építi fel a 

multicast fát a protokoll. A működés első fázisában megvalósított elárasztásos továbbítás 

intenzív sávszélesség-igénye miatt a protokoll nagy kiterjedésű hálózatokra rosszul 

skálázható.  

 

PIM-SSM (PIM Source-specific Multicast) - A multicast fa gyökere egy előre definiált forrás 

csomópont (pl. egy IPTV headend). A multicast csoport megadása a forrás-

/csoportazonosító párossal történik: (S,G), ahol S a forrás unicast IP címe, G pedig a 

csoportot azonosító multicast IP cím. A forrás címének explicit megadásával 

megelőzhetőek a csoporton belüli, jogosulatlan forrástól származó Denial-of-Service 

támadások.  
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A vizsgára elegendő az alábbi három mezőt ismerni az RTP fejlécből: 

1. Sequence number – az RTP csomag sorszáma 

2. Timestamp – a kiküldés (pontosabban a csomag elkészítésének) 

időbélyege 

3. SSRC - forrásazonosító 
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Egy képkocka több szeletre (slice) osztható. A makroblokk (MB) diszkrét 

koszinusz transzformáción (DCT) alapuló képi feldolgozási egység, mely 

változó méretű blokkokból áll: 16x16, 16x8, 8x8, 8x4, 4x4. 
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