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Naziemna telewizja cyfrowa
w Europie
Bez jednego wzorca
Obecnie największym rynkiem naziemnej telewizji
cyfrowej wydają się być Wielka Brytania i Włochy.
Na Wyspach DTT wystartowała już w 1998 roku.
Początkowo oferowano serwisy płatne, ale ta koncepcja nie sprawdziła się. Obecnie oferta obejmuje
ponad 150 programów i różnych serwisów interaktywnych. Większość z nich jest ogólnodostępna, ale
można korzystać także z płatnych kanałów. Osiem
multipleksów ma pokrycie ponad 90 proc. kraju.
Trzy multipleksy z darmowymi kanałami BBC czy
ITV gwarantują pokrycie 98,5 proc.
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Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej
Abonament, drony i wirtualna rzeczywistość
Poruszono też problem małych operatorów, którzy
w starciu negocjacyjnym z potężnymi nadawcami
stoją praktycznie na straconej pozycji. Pozostaje im
albo zaakceptować narzucone wysokie opłaty licencyjne, albo zrezygnować z wprowadzenia danej stacji
do swej oferty. To drugie wyjście może być coraz
częściej stosowane, bo – jak zauważył Krzysztof Kacprowicz, prezes zarządu Mediakomu – na polskim
rynku mamy ponad 200 kanałów telewizyjnych i nikt
nie każe ich wprowadzać do każdej sieci.
czerwiec 2017
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Telewizja – punkt wyjścia do świata
online
Warto zwrócić uwagę na wyniki badania przeprowadzonego wiosną br. na zlecenie stacji
Cartoon Network wśród polskich i niemieckich
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Potwierdza ono,
że choć tradycyjna telewizja jest dla polskich
dzieci wyborem nr 1, to ich drugim wyborem jest
oglądanie filmów i klipów dostępnych online, a na
kolejnych miejscach znalazły się aplikacje i gry
przeznaczone na tablety, smartfony, komputery
i konsole.
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WannaCry – globalny paraliż
Atak jest szeroko komentowany, ponieważ ucierpiały liczne elementy infrastruktury publicznej
– przykładem są szpitale w Wielkiej Brytanii, które
musiały zostać zamknięte, a operacje pacjentów
przełożone na inne terminy. Według najnowszych
danych Europolu, liczba zaatakowanych komputerów w ponad 150 krajach świata przekroczyła
liczbę 200 000.
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