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Telewizje dobrych wiadomości

Biznes przy siatce

Według danych Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wydano dotychczas 240 koncesji dla
telewizji lokalnych, choć… nie wiadomo, ile ich
naprawdę nadaje. Ciągle bowiem rozpatrywane
są nowe wnioski, a niektórzy nie rozpoczynają
działalności lub z niej rezygnują. Jednak przez
ostatnie sześć lat przybyło w Polsce prawie 50
nowych nadawców telewizji lokalnych.

Siatkarski mundial miał być wielkim, narodowym
wydarzeniem. Decyzja o zakodowaniu transmisji
wywołała jednak smutek wśród milionów kibiców. Dlaczego tak się stało? Telewizja Polsat
podała w komunikacie, że „zrobiła wszystko,
aby MŚ były pokazywane w telewizji bezpłatnej.
Niestety, po wielu miesiącach rozmów, sponsorzy, z którymi negocjowano, z niezrozumiałych
powodów wycofali się, mimo że były już gotowe
odpowiednie umowy gwarantujące transmisje
na antenie otwartej”.
WRZESIEŃ 2014


programy Polsat JimJam..................... 62
program HBO.................................... 64

programy Viasat Nature,
Viasat History, Viasat Explore.............. 75
program Planete+���������������������������� 76

programy HBO2, HBO Comedy......... 65

programy BBC Lifestyle,
BBC Entertainment, BBC Knowledge�� 78

program Cinemax.............................. 66

program Domo+............................... 79

program TV PULS............................... 68
programy AXN, AXN Black................. 69
programy Universal Channel,
13 Ulica, SciFi Universal..................... 70
program MiniMini+........................... 72
program Discovery Channel............... 73
program Eurosport............................. 74

telekomunikacja
Rok 2013 w telekomunikacji
Opr. Red............................................ 80
Zwiększenie przepustowości sieci
oparte na portfolio
firmy TELKOM-TELMOR
Paweł Plato......................................... 81
Przefajnowany świat TV
Maciej Madej...................................... 82
telekomunikacja – aktualności............ 84

28

82

4K Ultra HD – gra o tron?

Przefajnowany świat TV

4K jest tak naprawdę określeniem rozdzielczości
obrazu stosowanej w kinematografii (4096x2160
pikseli), natomiast Ultra HD (3840x2160) w telewizji. To, że telewizory faktycznie mają nieco
niższą rozdzielczość, wynika ze względów czysto
ekonomicznych. Obraz o rozdzielczości 3840x2160
pikseli ma proporcje 16:9, a więc takie jak obecnie
produkowane telewizory (kinowy 21:9), co pozwala produkować wyświetlacze z wykorzystaniem
dotychczasowych linii produkcyjnych.

Wprowadziliśmy ostatnio również aplikację mającą
pomóc widzowi „odnaleźć się” w gąszczu dostępnych
programów telewizyjnych – Wybieram.tv. Mówiąc
obrazowo aplikacja wyświetla propozycje ciekawych
audycji, które za chwilę się rozpoczną. Ktoś mógłby powiedzieć – po co taka aplikacja? Wystarczy
przewertować EPG. Jednakże rzadko ta informacja
zawiera coś więcej niż tytuł i jedno zdanie o fabule.
Oczywiście, można również odpalić np. tablet i tam
poszukać szczegółów, ale to się wiąże z kolejnymi
czasochłonnymi czynnościami.
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