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Abstrakt 

Tato práce seznamuje čtenáře s principem přenosu digitálního televizního vysílání pomocí satelitní 

družice umístěné na oběžné dráze Země. Dále se zaměřuje na satelitní přijímač, jakožto důležitý 

prvek satelitních systémů. Věnuje se firmwaru tohoto přijímače a zabývá se návrhem a implementací 

aplikace pro satelitní přijímače. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude personalizovat satelitní 

přijímač monitorováním sledovaných televizních stanic. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis presents principles of transmission of digital television broadcasting via satellite placed in 

orbit of Earth. It also focuses on the satellite receiver as an important part of satellite systems. It 

mention receiver’s firmware and deals with design and implementation of satellite receiver’s 

application.  The aim is to create an application that will personalize satellite receiver by monitoring 

TV stations that have been watched. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Satelitní přijímač, Linux, Aplikace, Personalizace, Enigma2 

 

 

 

Keywords 

Satellite Receiver, Linux, Application, Personalization, Enigma2 

 

 

 

 

 

Citace 

Dorušák Petr: Uživatelské aplikace pro satelitní přijímače, diplomová práce, Brno, FIT VUT v Brně, 

2015



 

Uživatelské aplikace pro satelitní přijímače 

 
 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením pana 

Ing. Pavla Očenáška, Ph.D. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem 

čerpal. 

 

 

…………………… 

Bc. Petr Dorušák 

17.5.2015 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval panu Ing. Pavlu Očenáškovi, Ph.D. za jeho vedení, odbornou pomoc 

a poskytnuté rady při psaní této práce a taktéž panu Mgr. Romanu Trchalíkovi, Ph.D za jeho 

odbornou pomoc. Bez jejich pomoci by tato práce nevznikla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Petr Dorušák, 2015 

Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě informačních 

technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je 

nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů. 



 1 

Obsah 

 

 
1 Úvod ............................................................................................................................................... 2 

2 Přenos digitálního televizního signálu pomocí satelitní dužice ..................................................... 3 

2.1 DVB-S .................................................................................................................................... 4 

2.2 Satelitní přijímač ..................................................................................................................... 7 

2.3 Firmware satelitního přijímače ............................................................................................... 8 

3 Analýza požadavků ...................................................................................................................... 17 

3.1 Porovnání existujících řešení ................................................................................................ 17 

4 Specifikace a návrh aplikace ........................................................................................................ 25 

4.1 Specifikace požadavků ......................................................................................................... 25 

4.2 Návrh aplikace ...................................................................................................................... 26 

5 Implementace ............................................................................................................................... 30 

5.1 Uživatelské rozhraní ............................................................................................................. 30 

5.2 Aplikační proces ................................................................................................................... 42 

6 Testování ...................................................................................................................................... 45 

6.1 Testovací přijímače ............................................................................................................... 45 

6.2 Průběh testování.................................................................................................................... 48 

6.3 Výsledky ............................................................................................................................... 49 

7 Závěr ............................................................................................................................................ 53 

 

 



 2 

1 Úvod 

 

 Přenos digitálního televizního signálu pomocí satelitní družice je definován jednou ze tří 

hlavních norem pro digitální televizní vysílání. Norma DVB-S popisuje, jakým způsobem je digitální 

signál modulován, vysílán a zpracováván, aby mohla být pro jeho přenos využita geostacionární 

družice nacházející se na oběžné dráze Země. Této normě se věnuji v kapitole 2.1. Dalšími normami 

pro digitální vysílání jsou DVB-T[10], která popisuje šíření digitálního signálu za pomoci pozemních 

vysílačů, a DVB-C[12], která ukazuje princip šíření digitálního signálu v sítích kabelových televizí. 

Těmito normami se však v této diplomové práci zabývat nebudu. 

 Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro satelitní přijímače, jejichž firmware 

je založen na operačním systému Linux. Pojmu firmware satelitního přijímače a systému založenému 

na OS Linux se věnují podkapitoly 2.3 a 2.3.1. Jádrem této diplomové práce jsou kapitoly 3 a 4. 

V kapitole 3 analyzuji některé již existující aplikace pro satelitní přijímače s firmwarem založeným 

na operačním systému Linux. Z analýzy těchto aplikací následně v kapitole 4.1 specifikuji požadavky 

na tvorbu vlastní aplikace, kterou následně v kapitole 4.2 navrhuji. Návrh uživatelského rozhraní 

popisuji v podkapitole 4.2.1, princip činnosti aplikačního procesu vysvětluji v podkapitole 4.2.2 

a předpokládanou strukturu dat znázorňuji v podkapitole 4.2.3. V kapitole 5 popisuji následnou 

implementaci aplikace a již zmíněných součástí. Tvorbě uživatelského rozhraní a jeho jednotlivých 

obrazovek se věnuje kapitola 5.1. Aplikačnímu procesu, způsobu získávání sledovaných hodnot 

a jejich ukládání se zabývá kapitola 5.2. V kapitole 6 zmiňuji průběh a výsledky testování, které bylo 

s aplikací prováděno. V závěru následně hodnotím možnosti praktického využití aplikace a jejího 

dalšího rozšíření.     
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2 Přenos digitálního televizního signálu 

pomocí satelitní družice 

 

 Systém digitální satelitní televize je systém, který přenáší digitální televizní signál 

prostřednictvím satelitu (družice) umístěného na geostacionární dráze Země. Pro svou funkci 

vyžaduje systém následující hardwarové komponenty: parabolickou anténu, satelitní přijímač 

a tzv. LNB (Low noise block) konvertor na straně uživatele, zdroj programového vysílání, 

broadcastové centrum a satelitní družici na straně vysílací. 

 Zdroj programového vysílání poskytuje televizní kanál pro vysílání srze satelitní síť (pod 

pojmem zdroj vysílání si můžeme přestavit jakoukoliv televizní stanici poskytující televizní obsah). 

Datový signál tohoto televizního kanálu je spolu s dalšími televizními kanály jiných televizních stanic 

sdružován v broadcastovém centru poskytovatele satelitního vysílání, odkud je vysílán na satelitní 

družici. Družice, která se nachází na geostacionární oběžné dráze ve vzdálenosti přibližně 36 000 km 

nad rovníkem, obsahuje několik přijímacích a vysílacích antén, které slouží k šíření digitálního 

televizního signálu. Satelit se pohybuje rychlostí jedné orbity za den, což je stejná rychlost, jakou se 

Země otáčí kolem své osy. Díky této rychlosti se z hlediska pozorovatele na Zemi zdá, že se satelit 

nachází stále na stejném místě. Proto je možné jej zaměřit a přijímat signál, jím vysílaný. Družice 

tedy příjme signál z broadcastového centra a přepošle jej zpět k Zemi. Na Zemi je tento signál 

zachycen parabolickou anténou uživatele a následně je předán satelitnímu přijímači pro zpracování. 

[15] [23] 

  

  

 

Obrázek 2.1 – Schéma systému digitální satelitní televize, převzato z [23] 
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2.1 DVB-S 

 Vysílaný signál je přenášen s využitím DVB-S, což je standard pro přenos digitálního signálu 

pomocí satelitní družice. Tento standart specifikuje způsob, jakým je datový signál ve formátu 

MPEG-2 Transport Stream1 modulován do kanálů pomocí QPSK2, zřetězeného konvolučního 

kódování a Reed-Solomonova3 kódování. Standard dále popisuje rozšíření pro DVB-S s názvem 

DVB-DSNG, které je používáno k 8PSK4 a 16QAM5 modulaci pro zasílání zpravodajství 

a dodatečných zpráv. Vysílaná data se skládají z MPEG-2 TS toků jednotlivých televizních kanálů 

a jsou sdružovány do tzv. balíčků (TS Multiplexů).[24] Díky modulaci může tedy jeden transpondér6 

satelitní družice přijímat celý balíček televizních kanálu namísto jediného.  

 

 Pro správný přenos signálu k družici a zpět je zapotřebí zajistit bezchybný přenos dat. K tomuto 

účelu jsou využity detekční a opravné kódy. Každý MPEG-2 TS paket o délce 188 Bajtů je rozšířen 

o 16 Bajtů Reed-Solomonova korekčního kódu, čímž vytvoří 204 Bajtů dlouhý paket, u něhož lze 

po přenesení opravit až osm bitových chyb. Toto kódování se nazývá RS(204,188).[15] Pokud 

přenesený paket obsahuje více chyb, je v hlavičce paketu označen za chybový a musí být při 

dekódování zahozen. Jelikož však toto kódování samotné není pro satelitní přenosy dostačující, je 

zapotřebí použít po kódování Reed-Solomon ještě další metody opravy chyb. Pro tuto funkci je 

použito konvoluční prokládání (Interleaver) a konvoluční kódování, která jsou aplikována na paket 

zakódovaný pomocí RS.  

 

                                                      
1 MPEG-TS – standard pro přenos audiovizuálních dat v prostředí, kde není zaručena bezchybnost přenosu dat 
2 QPSK – kvadraturní klíčování fázovým posuvem. Jedná se o modulaci, při které může fáze nosné nabývat 

některé ze čtyř hodnot.   
3 Reed-Solomon – samoopravný blokový kód sloužící k detekci a opravě chyb v přenášených digitálních 

zprávách  
4 8PSK – osmistavové klíčování fázovým posuvem. 
5 16QAM  - kvadraturní amplitudová modulace.   
6 Transpondér - vysílací kanál družice, jehož prostřednictvím se šíří satelitní vysílání 

Obrázek 2.3 – Read-Solomon (204,188), převzato z [9] 

Obrázek 2.2 - Formát MPEG-2 Transport Stream paketu, převzato z [9] 
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 Úlohou prokládání je zamíchat jednotlivé datové bloky tak, aby se po sobě jdoucí Bajty v nich 

nenacházely vedle sebe. K tomu využívá sady posuvných registrů, multiplexorů a demultiplexorů. 

Tento princip je velmi důležitý, protože zamezuje vzniku tzv. shlukových chyb.[22] 

 Další fází je použití konvolučního kodéru. Tento kodér se skládá z šestistupňového posuvného 

registru a dvou signálních cest, ve kterých je vstupní signál mixován s obsahem posuvného registru 

na předem zvolených místech. [15] 

 Přidáním konvolučního kódování však ještě více narůstá datový tok, protože se zvětšuje velikost 

vysílaných paketů. Tato expanze je ale regulována pomocí parametru s názvem kódový poměr. Ten 

upravuje kódování konvolučního kodéru a tím určuje poměr mezi rychlostí přenosu datového bloku 

na vstupu kódování a rychlostí datového bloku na jeho výstupu. Poměr může nabývat například 

následujících hodnot: 1/2, 3/4, 2/3, 7/8. Pro hodnotu 1/2 bude odolnost proti chybě nejvyšší, avšak 

datový tok naroste na dvojnásobnou velikost. Naproti tomu pro hodnotu 7/8 bude nárůst datového 

toku nejmenší, ale také chybová odolnost bude minimální. Za dobrý kompromis mezi expanzí 

datového toku a chybové odolnosti je považována hodnota 3/4.[15] 

 Aby bylo možné zakódovaný signál přenést pomocí antén k družici a zpět, je signál modulován 

pomocí QPSK modulace. V této fázi se namapují vstupní hodnoty na hodnoty výstupní a proběhne 

filtrace digitálním filtrem pro upravení spektra. Modulaci provádí tzv. IQ modulátor. Výsledný signál 

je poté zesílen a přiveden do výstupní antény broadcastového centra, odkud je přenesen v pásmu 

14 až 17 GHz na družici. Celý proces transformace datového toku je znázorněn na obrázku 2.6.[15] 

Obrázek 2.5 - modulace QPSK, převzato z [9] 

Obrázek 2.4 - Schéma konvolučního prokládání a zpětného prokládání, převzato z [9] 
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 Vysílaný digitální signál je vysílán parabolickou anténou, která je namířena na daný satelit. Tato 

zdrojová parabola má v průměru devět až dvanáct metrů. Signál jí vysílaný, je vždy zasílán 

ve vybraném frekvenčním pásmu tak, aby jej mohl zachytit transpondér přijímajícího satelitu, který je 

na danou frekvenci naladěn. Transpondér následně zachycený signál zesílí, přetransformuje do 

nižšího rozsahu tzv. Ku-pásma (11,7 - 12,7 GHz) nebo tzv. C-pásma (3,7 - 4,2 GHz) a pošle je zpět na 

Zemi, kde je přijat satelitním systémem uživatele.[20] 

 Síla digitálního signálu, který je vysílán ze satelitu zpět k Zemi, je oslabována velkou 

přenosovou vzdáleností a navíc atmosférickými podmínkami jako je déšť nebo sníh. Signál se i tak 

postupně dostane až k přijímající anténě a je zaměřen v ohnisku paraboly. V tomto bodě se nachází 

LNB konvertor, který signál přijímá a zesiluje. LNB obsahuje vlnovod s detektory pro vertikální 

a horizontální polarizaci. V závislosti na tom, která rovina polarizace byla vybrána, je přijímán signál 

ze zvoleného detektoru. Takto přijatý signál je následně zesílen, zkonvertován na nižší frekvenci 

a poslán koaxiálním kabelem do satelitního přijímače.[15] 

Obrázek 2.6 – Proces transformace MPEG-TS datového toku, převzato z [9] 

Obrázek 2.7 – Zdrojová a příjmová parabolická anténa, převzato z [4] a [1] 
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S postupem vývoje satelitních systémů se postupně vyvíjí i standard DVB-S. V současné době je 

využívána druhá generace tohoto standardu z označením DVB-S2, která mimo audiovizuálních toků 

a doprovodných dat (teletext, EPG) rozšířila DVB-S o využití komprese MPEG4/AVC7 a umožnila 

tak vysílání kanálů ve vysokém rozlišení. [11] 

2.2  Satelitní přijímač 

 Satelitní přijímač je koncová komponenta systému pro příjem digitálního satelitního vysílání. 

Jeho úkolem je dekódovat a demodulovat přijatý signál, který byl přijat v ohnisku parabolické antény 

pomocí LNB. Přijatý signál je nejprve převeden pomocí IQ mixeru na dva analogové signály I a Q. 

Ty jsou pomocí A/D převodníku digitalizovány a přivedeny na odpovídající filtry, jejichž filtrovací 

faktor je shodný s filtry zařízení vysílající tento signál. Po této fázi jsou obnoveny hodiny a nosný 

signál a následně jsou poslány do mapovače, kde je z nich vygenerován opět datový tok. Z tohoto 

datového toku jsou poté odstraněny první chyby pomocí konvolučního dekodéru (tzv. Viterbiho 

dekodéru), který je protějškem konvolučního kodéru. Dekodér musí mít znalost o tom, jaký kódový 

poměr je použit, aby mohl kód správně dekódovat a chyby opravit. Následující fází je roztržení 

shlukových chyb na chyby jednotlivé pomocí prokládání. Poté dochází k opravení těchto chyb 

pomocí Reed-Solomonova opravného kódu. Na výstupu Reed-Solomonova dekodéru dojde 

k odstranění rozptylu energie a k synchronizaci datového toku, který je poté opět k dispozici. Tento 

MPEG-2 TS tok je ihned zasílán do MPEG-2 dekodéru, kde je dekódován a výsledný signál je 

přenesen na obrazovku televizního přijímače.[15] 

                                                      
7 MPEG-4 – multimediální standard sloužící ke kódování obrazu a zvuku 

Obrázek 2.8 - Low Noise Block (LNB), převzato z [1] 

Obrázek 2.9 - Linuxový satelitní přijímač Dreambox DM 8000 HD PVR, převzato z [17] 
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2.3 Firmware satelitního přijímače  

 Termín firmware je označení pro software, který slouží pro řízení nějakého vestavěného 

systému. Tento pojem byl původně vytvořen za účelem kontrastu k vysokoúrovňovému softwaru, 

který je nezávislý na hardware, zatímco firmware je často spjat s daným hardwarem. Z tohoto důvodu 

je firmware satelitního přijímače vytvářen na míru pro konkrétní satelitní přijímač.  

 Úlohou firmware je řídit satelitní přijímač pomocí nízkoúrovňových operací a poskytovat 

uživatelům uživatelské rozhraní pro práci s přijímačem a pro sledování vybraných televizních kanálů. 

Skrze toto uživatelské rozhraní lze naladit, seřadit a uspořádat televizní kanály, prohlížet aktuálně 

probíhající pořady a zjišťovat informace o těchto pořadech pomocí elektronického programového 

průvodce. Dále je možné přehrávat audio a video soubory různých formátů, nahrávat vybrané pořady 

na externí harddisk, sledovat informace o počasí a mnohem více. 

2.3.1 Enigma2  

 Enigma8 je firmware satelitních přijímačů, jehož název je spjat se značkou přijímačů Dreambox 

od německého výrobce Dream Multimedia9. Jedná se o firmware založený na operačním systému 

Linux, což je bezplatný, volně šiřitelný operační systém (platforma) vydávaný pod licencí 

GNU GPL10. Pro svoji otevřenost a dostupnost zdrojových kódů si tento operační systém, díky 

vývojářům, nalezl cestu do různých vestavěných zařízení, jako jsou PDA, domácí multimediální 

centra, set-top boxy apod. 

 Enigma je tedy Linuxovým firmwarem, který využívá vlastností Linuxu v prostředí satelitních 

přijímačů. Nad tímto systémem je vytvořeno vlastní grafické uživatelské rozhraní, podle kterého je 

nazván celý tento systém.  Enigma2 je již druhou verzí toho firmwaru a oproti předešlé verzi 

poskytuje mnoho změn, především v uživatelském rozhraní.  

                                                      
8 Enigma – linuxový satelitní firmware. <http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2> 
9 Dream Multimedia – výrobce satelitních přijímačů < http://www.dream-multimedia-tv.de>  
10 GNU GPL – licence pro svobodný software. Dostupné na adrese <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> 

Obrázek 2.10 – Hlavní menu firmwaru Enigma2 na satelitním přijímači Dreambox DM 500 

http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2
http://www.dream-multimedia-tv.de/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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 Jelikož se Enigma2 stala oblíbenou platformou pro vývojáře, vzniklo pro ni bezpočet doplňků 

a zásuvných modulů. Enigma se tím stala firmwarem významně rozšiřujícím možnosti satelitních 

přijímačů. Díky ethernetovému rozhraní, které satelitní přijímače s Enigmou obsahují, je možné 

připojit přijímač k internetu a ze satelitního přijímače tím vytvořit zařízení nejen pro sledování 

satelitních televizních pořadů, ale i internetových televizních pořadů, seriálů a rádií prostřednictvím 

datových toků. Dále je možné prohlížet webové stránky, sledovat počasí a mnoho dalšího. Některé 

z těchto doplňků popisuji v kapitole 3.1. Díky otevřenosti zdrojových kódů Enigmy vzniklo mnoho 

různých odnoží tohoto firmwaru, které se liší upravenými grafickými prvky a přidanými doplňky. 

Tyto firmwary bývají optimalizovány na určitý typ či druh satelitního přijímače vždy podle toho, 

na který typ přijímače se daná skupina programátorů specializuje. Za zmínění stojí například verze 

firmwaru od skupin OpenPLi11, VTi12, Gemini13 a Newnigma14. Pro znázornění odlišností přidávám 

obrázek hlavního menu jednotlivých firmwarů. 

                                                      
11 OpenPli - Open source set-top box software, skupina vytvářející firmware pro satelitní přijímače různých 

výrobců (Dreambox, VU+, Formuler, Xtrend a další). Dostupné na adrese <http://openpli.org> 
12 VTi Team – skupina vytvářející firmware do satelitních přijímačů výrobce VU+, <http://www.vuplus-

support.org> 
13 Gemini Project – skupina vytvářející rozšíření a firmware pro satelitní přijímače Dreambox. Dostupné na 

adrese <http://wiki.blue-panel.com> 
14 Newnigma – skupina vytvářející firmware pro satelitní přijímače Dreambox. Dostupné na 

<http://board.newnigma2.to> 

Obrázek 2.11 - Hlavní menu firmwaru VTi, převzato z [26] 

http://openpli.org/
http://www.vuplus-support.org/
http://www.vuplus-support.org/
http://wiki.blue-panel.com/
http://board.newnigma2.to/
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Obrázek 2.13 - Hlavní menu firmwarů Gemini (nahoře) a Newnigma (dole), převzato z  [3] a [19] 

Obrázek 2.12 - Hlavní menu firmwaru OpenPli, převzato z  [16] 
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2.3.2 Tvorba aplikací 

 

 První verze uživatelského rozhraní Enigmy byla naprogramovaná v programovacím jazyce 

C/C++. Pro tvorbu aplikací a zásuvných modulů běžících nad tímto uživatelským rozhraním bylo 

zapotřebí je napsat v programovacím jazyce C/C++, přeložit pomocí překladače na danou 

architekturu satelitního přijímače, následně je vložit do přijímače a otestovat jejich funkčnost. 

S novou verzí rozhraní Enigma2 je vše úplně jinak, neboť toto rozhraní bylo kompletně přepsáno. 

Jeho jádro je sice stále napsáno v programovacím jazyce C++, ale celá uživatelská část je 

naprogramována v programovacím jazyce Python. Důležitou vlastností je to, že uživatelská část 

poskytuje interpret jazyka Python, a proto při tvorbě aplikací pro tento firmware stačí vložit danou 

aplikaci, naprogramovanou v jazyce Python, do přijímače a systém sám zajistí interpretaci daného 

kódu po jejím spuštění. Toto je oproti předešlé verzi veliká výhoda, protože odpadají problémy 

s překladem aplikace na danou architekturu.  

 Zde je nutno podotknout, že tyto problémy byly příčinou opuštění tvorby mé aplikace 

pro firmware Enigma1. Přes veškerou moji snahu se mi nepodařilo žádnou aplikaci pro testovací 

satelitní přijímač přeložit, popřípadě ji po jejím přeložení správně spustit. Kvůli tomuto jsem proto 

upustil od záměru vytvořit aplikaci pro firmware Enigma1 a zaměřil jsem se na tvorbu aplikace pro 

firmware Enigma2.  

 

2.3.3 WebInterface API 

 Jak jsem se již zmínil, díky velké oblibě u programátorů vzniklo pro firmware Enigma2 bezpočet 

programů a zásuvných modulů pro tento firmware. Nyní bych se rád zmínil o rozšíření, které v sobě 

obsahuje modul WebInterface, který je popsán v podkapitole 3.1.3.1. Zmíněným rozšířením je 

webové aplikační programové rozhraní, jež je možno použít při programování vlastní aplikace za 

účelem získání důležitých informací o satelitním přijímači a jeho službách, a dále je možné skrze něj 

satelitní přijímač ovládat.  Pro změnu nastavení satelitního přijímače či získání informací je nutno 

vyslat specifický http15 požadavek na IP adresu daného zařízení. Satelitní přijímač obratem odpoví 

a vrátí odpověď ve formátu XML16. Výsledkem může být odpověď na zadaný dotaz, nebo aktuální 

stav způsobený změnou nastavení, jako je například aktuální hodnota hlasitosti přijímače. Odpovědi 

si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích, které jsou získány z testovacího přijímače po zadání 

zvolených příkazů. 

                                                      
15 Hypertext Transfer Protocol – internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve 

formátu HTML 
16 Extensible Markup Language – obecný značkovací jazyk určený pro výměnu dat mezi aplikacemi nebo pro 

publikování dokumentů, u kterých je kladen důraz na popis jejich struktury z hlediska věcného obsahu jeho 

částí 
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2.3.3.1 Základní informace o přístroji 

 Pro zjištění základních informací o přístroji je zapotřebí vyslat požadavek ve formátu 

http://IP_Adresa/web/about, kde místo IP_Adresa uvedeme IP adresu satelitního přístroje. Satelitní 

přijímač nám navrátí následující XML kód, který obsahuje informace o verzi firmwaru, síťovém 

nastavení, verzi webového rozhraní, jménu a typu televizního tuneru, jménu aktuálního kanálu, jménu 

poskytovatele tohoto kanálu aj.[14] 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<e2abouts> 

  <e2about> 

      <e2enigmaversion>dev-2008-05-19</e2enigmaversion> 

      <e2landhcp>True</e2landhcp> 

      <e2lanip>10.101.98.94</e2lanip> 

      <e2lanmask>255.255.255.0</e2lanmask> 

      <e2langw>10.101.98.1</e2langw> 

      <e2webifversion>Beta 0.98.5</e2webifversion> 

      <e2tunerinfo> 

              <e2nim> 

                     <name>Tuner A</name> 

                     <type> Alps BSBE2 (DVB-S2)</type> 

              </e2nim> 

      </e2tunerinfo> 

      <e2hddinfo> 

              <model>N/A</model> 

              <capacity>-</capacity> 

      </e2hddinfo> 

      <e2servicename>Das Erste</e2servicename> 

      <e2serviceprovider>ARD  </e2serviceprovider> 

      <e2serviceaspect>4:3</e2serviceaspect> 

      <e2servicenamespace>0xc00000</e2servicenamespace> 

      <e2vpid>101</e2vpid> 

      <e2apid>102</e2apid> 

      <e2pcrid>101</e2pcrid> 

      <e2pmtpid>100</e2pmtpid> 

      <e2txtpid>104</e2txtpid> 

      <e2tsid>1101</e2tsid> 

      <e2onid>1</e2onid> 

      <e2sid>28106</e2sid> 

   </e2about> 

</e2abouts> 

Obrázek 2.14 - Odpověď na požadavek ze satelitního přijímače Dreambox DM800, převzato z [14] 

http://ip_adresa/web/about
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2.3.3.2  Aktuální hlasitost a její změna 

 Jak jsem se již dříve zmínil, zvolené programovací rozhraní umí, kromě získání informací 

o satelitním přijímači, také přijímač ovládat a měnit jeho nastavení. Abychom zjistili aktuálně 

nastavenou hodnotu hlasitosti přijímače, je zapotřebí zadat požadavek ve formátu 

http://IP_Adresa/web/vol. Pro změnu hodnoty je možné použít následujících požadavků: 

http://IP_Adresa/web/vol?set=set50 – pro nastavení hodnoty hlasitosti na hodnotu 50, 

http://IP_Adresa/web/vol?set=up – pro zvýšení hlasitosti oproti stávající, 

http://IP_Adresa/web/vol?set=down – pro snížení hlasitosti oproti stávající, 

http://IP_Adresa/web/vol?set=mute – pro úplné vypnutí zvuku. 

Odpověď satelitního přijímače se skládá z následujících součástí:  

1. indikace správného provedení příkazu, 

2. textu vysvětlujícího daný příkaz, 

3. současné hodnoty hlasitosti (hodnota od 0 do 100), 

4. indikací úplného vypnutí zvuku. [14] 

Odpověď na dotaz pro získání aktuální hodnoty mého přijímače naleznete na obrázku 2.15. 

 

2.3.3.3 Získání aktuálně sledovaného kanálu 

 Pokud budeme chtít získat informace o aktuálně sledovaném televizním kanálu, musíme vyslat 

požadavek ve tvaru http://IP_Adresa/web/subservices. Jako odpověď na požadavek nám satelitní 

přijímač vrátí dvě hodnoty. První z nich je reference na daný kanál, která obsahuje číselné informace 

o jmenném prostoru, identifikátory služby, sítě, pozice, transport stream identifikátor a takzvané 

audio a video identifikátory (Audio a Video PID). Druhou z nich je textový řetězec obsahující název 

daného kanálu.[14] 

<e2volume> 

 <e2result>True</e2result> 

 <e2resulttext>State</e2resulttext> 

 <e2current>100</e2current> 

 <e2ismuted>False</e2ismuted> 

</e2volume> 

Obrázek 2.15 - Odpověď na dotaz pro zjištění aktuální hodnoty hlasitosti 

<e2servicelist> 

 <e2service> 

 <e2servicereference> 

  1:0:1:1F42:BC6:3:EB0000:0:0:0: 

 </e2servicereference> 

  <e2servicename>Prima</e2servicename> 

 </e2service> 

</e2servicelist> 

Obrázek 2.16 - Odpověď na žádost pro zjištění aktuálně sledovaného kanálu 

http://ip_adresa/web/vol
http://ip_adresa/web/vol?set=set50
http://ip_adresa/web/vol?set=up
http://ip_adresa/web/vol?set=down
http://ip_adresa/web/vol?set=mute
http://ip_adresa/web/subservices
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2.3.3.4 Zvukové stopy 

 Pro zobrazení dostupných zvukových stop k aktuálně sledovanému kanálu slouží požadavek 

http://IP_Adresa/web/getaudiotracks. Odpovědí satelitního přijímače je seznam možných zvukových 

stop, jehož každý záznam obsahuje popis dané zvukové stopy, číselný identifikátor v rámci seznamu 

(audiotrackid), Audio PID identifikátor a indikátor aktuálního použití dané stopy. Pokud bychom 

chtěli vybrat některou jinou zvukovou stopu, než která je zvolená, použijeme požadavek 

http://IP_Adresa/web/selestautiotrack?id={X}, kde za {X} dosadíme číselný identifikátor 

audiotrackid námi zvolené zvukové stopy. Pokud se změna podaří, odpoví satelitní přijímač v sekci 

<e2result> odpovědí Success, v opačném případě bude v této sekci odpověď Error.[14] 

2.3.3.5 EPG 

 Práce s elektronickým programovým průvodcem je v rozhraní umožněna díky třem funkcím. 

Požadavkem http://IP_Adresa/web/epgservice?sRef={serviceRef} lze získat aktuální informace 

z EPG pro televizní kanál specifikovaný referencí daného kanálu v položce {serviceRef}. Pro 

vyhledání v programovém průvodci dle zadaného textového řetězce lze použít požadavek na adresu 

http://IP_Adresa/web/epgsearch?search={searchstring}, kde {searchstring} je námi hledaný text. 

Pokud bychom chtěli získat EPG pro celý balíček programů můžeme využít příkaz 

http://IP_Adresa/web/epgnow?bRef={bouquetRef}, kde v {bouquetRef} specifikujeme referenci na 

daný balíček kanálů.[14] 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<e2audiotracklist> 

   <e2audiotrack> 

      <e2audiotrackdescription>MPEG (Stereo)</e2audiotrackdescription> 

      <e2audiotrackid>0</e2audiotrackid> 

      <e2audiotrackpid>120</e2audiotrackpid> 

      <e2audiotrackactive>True</e2audiotrackactive> 

   </e2audiotrack>        

   <e2audiotrack> 

      <e2audiotrackdescription> 

AC3 (Dolby Digital)  

</e2audiotrackdescription> 

      <e2audiotrackid>2</e2audiotrackid> 

      <e2audiotrackpid>125</e2audiotrackpid> 

      <e2audiotrackactive>False</e2audiotrackactive> 

   </e2audiotrack> 

</e2audiotracklist> 

Obrázek 2.17 - Odpověď na žádost pro zobrazení dostupných zvukových stop, převzato z [14] 

http://ip_adresa/web/getaudiotracks
http://ip_adresa/web/selestautiotrack?id=%7bX
http://ip_adresa/web/epgservice?sRef=%7bserviceRef%7d
http://ip_adresa/web/epgservice?sRef=%7bserviceRef%7d
http://ip_adresa/web/epgservice?sRef=%7bserviceRef%7d
http://ip_adresa/web/epgnow?bRef=%7bbouquetRef%7d


 15 

2.3.3.6 Balíčky oblíbených kanálů 

 V případě, že bychom chtěli zobrazit balíčky oblíbených kanálů či námi vytvořených skupin 

kanálů, je nutné použít příkaz http://IP_Adresa/web/getservices. Tento požadavek nám vrátí seznam 

balíčků, ve kterém každá položka má dvě hodnoty. První z nich je reference na daný balíček kanálů 

a druhá je název balíčku. Příklad této odpovědi je na obrázku 2.18, kde můžete vidět tři balíčky 

kanálů nazvané Skylink CZ/SK, Slovenské a České.[14] 

  

2.3.3.7 Dálkové ovládání 

 Programové rozhraní samozřejmě podporuje také kompletní dálkové ovládání přijímače. Pomocí 

požadavku http://IP_Adresa/web/remotecontrol?command={command} a zadaného čísla příkazu, lze 

satelitní přijímač ovládat stejným způsobem jako z dálkového ovladače. Seznam použitelných příkazů 

je uveden v tabulce v Příloha B. Odpovědí přijímače je pak následující zpráva, ve které přijímač 

informuje o provedení požadované činnosti nebo chybě při jejím vykonávání.[13]  

 

<e2servicelist> 

 <e2service> 

<e2servicereference> 

1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" 

ORDER BY bouquet 

</e2servicereference> 

  <e2servicename>Skylink CZ/SK</e2servicename> 

 </e2service> 

 <e2service> 

  <e2servicereference> 

1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe04.tv" 

ORDER BY bouquet 

</e2servicereference> 

  <e2servicename>Slovenské</e2servicename> 

 </e2service> 

 <e2service> 

<e2servicereference> 

1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe03.tv" 

ORDER BY bouquet 

</e2servicereference> 

<e2servicename>České</e2servicename> 

 </e2service> 

</e2servicelist> 

Obrázek 2.18 - Odpověď na dotaz pro zjištění oblíbených balíčků televizních kanálů 

Obrázek 2.19 – Odpověď na požadavek o provedení příkazu 

<e2remotecontrol> 

    <e2result>True</e2result> 

    <e2resulttext>command was was sent</e2resulttext> 

</e2remotecontrol> 

http://ip_adresa/web/getservices
http://ip_adresa/web/getservices
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2.3.3.8 Zapnutí a vypnutí přijímače 

 Pokud bychom potřebovali z nějakého důvodu přijímač vypnout, restartovat či převést do spánku 

pomůže nám s tím příkaz http://IP_Adresa/web/powerstate?newstate={powerstate_number}, 

u kterého je zapotřebí uvést za {powerstate_number} číslo požadované volby stavu, do kterého se má 

přijímač přepnout. Jednotlivá čísla a jim příslušné činnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Číslo Požadavku Příslušná akce 

0 Režim spánku 

1 Hluboký režim spánku 

2 Restart přístroje 

3 Restart Enigmy2 

4  Probudit z režimu spánku 

 

2.3.3.9 Další příkazy 

 Díky své rozmanitosti umožňuje programové rozhraní spoustu dalších funkcí. Můžeme pomocí 

něj zobrazovat a nastavovat časovače nahrávání jednotlivých pořadů, zasílat zprávy do přijímače, 

streamovat vybrané televizní kanály, přepínat na zadané kanály, získávat nastavení přijímače 

a mnoho dalších. Více informací lze nalézt na [13][14].  

  

Tabulka 2.20 – Volba nového stavu přijímače, převzato z [13] 

http://ip_adresa/web/powerstate?newstate=%7bpowerstate_number%7d
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3 Analýza požadavků  

 

3.1 Porovnání existujících řešení 
 

 V následující kapitole se zaměřuji na popis již existujících aplikací pro satelitní přijímače 

s firmware Enigma2. Díky otevřenosti Linuxu a již zmíněným výhodám v rozhraní Enigma2 se tento 

firmware stal mnohem zajímavější pro komunitu vývojářů než jeho předešlá verze. Vzniklo tak 

bezpočet programů vylepšujících funkcionalitu satelitního přijímače v mnoha oblastech. Některé 

oblasti a aplikace s nimi související jsou v této kapitole zmíněny a popsány.  

 

 

3.1.1 Personalizace 

 

 Do této kategorie jsem zařadil rozšíření týkající se úpravy vzhledu uživatelského rozhraní. 

Enigma díky své otevřenosti umožňuje zásahy do uživatelského rozhraní a vzniklo tak bezpočet 

tzv. „skinů“, tedy upravených vzhledů uživatelského rozhraní. Vzhledy je možno stahovat na 

internetu a vkládat je do satelitních přijímačů. Dále do zmíněné oblasti patří další programy 

upravující vzhled uživatelského rozhraní jako programy pro změnu loga pří startu přijímače, či 

aplikace sloužící pro změnu pozadí uživatelského rozhraní. 

 

3.1.1.1 Skin Selector17 

 

 Skin Selector je jednoduchá aplikace sloužící k výběru vzhledu uživatelského rozhraní 

satelitního přijímače. Aplikace vznikla za účelem jednodušší správy vzhledů uživatelského rozhraní, 

aby uživatelé nemuseli kvůli změně rozhraní měnit konfigurační soubory Enigmy skrze textovou 

konzoli přijímače. V aplikaci je na výběr řada předem vytvořených vzhledů, které lze rozšířit o další 

jejich stáhnutím z internetu a vložením do složky aplikace. Výhodou aplikace je její jednoduchost 

a snadná použitelnost. Ovládá se směrovými šipkami dálkového ovladače a pro potvrzení daného 

vzhledu je zapotřebí stisknou tlačítko OK nebo zelené funkční tlačítko. 

                                                      
17 Skin Selector – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins> 

https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins
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3.1.2 Internet 

 

 Do následující kategorie jsem zařadil programy využívající připojení k internetu pro rozšíření 

vlastností přijímače. Jedná se o aplikace zprostředkovávající přístup k webovým rádiím, videím, 

televizním pořadům, seriálům a jiným streamovacím18 službám. Dále obsahuje programy umožňující 

přístup k internetovým službám, jako je internetový prohlížeč, e-mailový a FTP klient, Facebook, 

Google News Reader, Google Maps, Youtube, zjišťování předpovědi počasí, získávání informací 

z databází csfd.cz a IMDb.com a jiné. Z této ohromné množiny vybírám jen pár nejzajímavějších 

aplikací. 

 

3.1.2.1 Web Browser19  

 Web Browser je plnohodnotný internetový prohlížeč sloužící ke sledování webových 

internetových stránek. Tato aplikace umožňuje pomocí ovladače nebo přídavné klávesnice 

přistupovat na webové stránky a prohlížet jejich obsah stejně jako na osobním počítači či notebooku. 

Web Browser obsahuje adresní řádek, do kterého lze zadat adresu webové stránky, nebo klíčové 

slovo pro vyhledání požadované stránky. Aplikace podporuje protokoly http i https. 

 

                                                      
18 Streaming –  technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým 

uživatelem. Využívá se především pro přenášení audiovizuálního materiálu po internetu. 
19 Web Browser – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-

plugins/tree/2.3/WebBrowser> 

Obrázek 3.1 - ukázka aplikace Skin Selector, převzato z [21] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-plugins/tree/2.3/WebBrowser
https://github.com/oe-alliance/oe-alliance-plugins/tree/2.3/WebBrowser
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3.1.2.2 TSmedia20 

 TSmedia je rozsáhlá aplikace sloužící ke kompletnímu managementu a k přehrávání 

internetových médií. Umožňuje přehrávat IPTV, veškerá internetová rádia, filmy, televizní pořady 

a seriály dostupné na internetu. Vše je dostupné v přehledném menu, ve kterém lze definovat i vlastní 

datové toky, které chceme v programu přehrávat. Aplikace se ovládá intuitivně pomocí směrových 

tlačítek ovladače a funkčních tlačítek pro návrat či pro potvrzení dané volby. 

                                                      
20 TSmedia – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins> 

Obrázek 3.3 - ukázka aplikace TSmedia, převzato z [25] 

Obrázek 3.2 – ukázka aplikace Web Browser, převzato z [21] 

https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins
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3.1.2.3 Archivczsk21 

 Archivczsk je aplikace od českých a slovenských vývojářů umožňující přehrávat české 

a slovenské internetové televizní kanály, video archívy a vlastní definované datové toky. Díky 

aplikaci lze automaticky aktualizovat archivy a stahovat z nich video soubory. Aplikace poskytuje 

vlastní rozhraní pro zobrazení videa s titulky a umožňuje zobrazit informace o videích pomocí 

zásuvného modulu csfd.cz.  

 

 

 

3.1.2.4 MyTube Player22 

  

 MyTube Player je aplikace umožňující přehrávat videa ze služby Youtube.com23. Jedná se 

o plnohodnotný prohlížeč a přehrávač s možností vyhledávání videí na základě klíčových slov, kdy se 

zobrazí seznam adekvátních videí, které je možno následně ihned přehrát. Aplikace oproti 

programům jí podobným přehrává videa přímo v satelitním přehrávači bez nutnosti použití počítače 

jako zprostředkovatele datového toku. Tím si aplikace zajistila mezi uživateli velkou popularitu.  

  

                                                      
21 Archivczsk – program dostupný na adrese <https://code.google.com/p/archivy-czsk> 
22 MyTube Player – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/enigma2-

plugins/tree/2.3/mytube> 
23 Youtube.com – služba patřící společnosti Google umožňující sledovat a sdílet videosoubory 

Obrázek 3.4 - ukázka aplikace Archivczsk, převzato z [2] 

https://code.google.com/p/archivy-czsk
https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/mytube
https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/mytube
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3.1.2.5 Weather Plugin24 

 Weather Plugin je jednoduchá aplikace zobrazující aktuální předpověď počasí. Umožňuje 

nastavit polohu pro předpověď a zvolit si, zda bude teplota zobrazena ve stupních Celsia 

nebo  Fahrenheita. Po zadání potřebných údajů se okamžitě objeví aktuální předpověď na několik 

následujících dnů pro danou oblast. Informace o počasí jsou získávány od společnosti Google skrze 

jejich Google Weather API. 

                                                      
24 Weather Plugin – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/enigma2-

plugins/tree/2.3/weatherplugin> 

Obrázek 3.6 - ukázka aplikace Weather Plugin, převzato z [21] 

Obrázek 3.5 - ukázka aplikace MyTube Player, převzato z [21] 

http://www.jednotky.cz/teplota/stupen-fahrenheita/
https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/weatherplugin
https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/weatherplugin
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3.1.3 Rozšíření dalších vlastností 

 

 Do následující kategorie jsou zařazeny aplikace rozšiřující možnosti satelitního přijímače, které 

ke své činnosti primárně nevyžadují internetové připojení. Patří sem aplikace jako je správce souborů, 

hudební přehrávač, přehrávač videí, programy pro práci s programovým průvodcem, DLNA a Samba 

server, časovače nahrávání pořadů, aplikace pro mapování tlačítek ovladače, pro detailní nastavení 

obrazu, pro řízení větráků přijímače nebo rodičovskou kontrolu. 

 

3.1.3.1 WebInterface25 

 WebInterface (WebIf) je aplikace, skrze kterou můžeme vzdáleně ovládat satelitní přijímač 

pomocí rozhraní internetového prohlížeče. Aplikace funguje na principu klient-server a poskytuje 

velké množství nastavení přijímače. Umožňuje sledovat satelitní kanály přenášené ze satelitního 

přijímače na počítač, přepínat kanály, měnit nastavení kanálů (transpondéru nebo hlasitosti), nahrávat 

pořady a mnoho dalších. Díky zabudovanému klientskému API26 lze aplikaci rozšiřovat pomocí 

dalších zásuvných modulů, a dokonce ji lze využít při programování vlastní aplikace. 

  

                                                      
25 WebInterface – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/enigma2-

plugins/tree/2.3/webinterface> 
26 API – Aplikačně programové rozhraní  

Obrázek 3.7 - ukázka aplikace WebInterface, převzato z [21] 

https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/webinterface
https://github.com/oe-alliance/enigma2-plugins/tree/2.3/webinterface
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3.1.3.2 VLC Media Player27  

VLC je známý multimediální přehrávač, který je multiplatformní s otevřeným zdrojovým kódem 

a přehraje většinu kodeků28 bez potřeby softwaru třetích stran  (MPEG-2, DivX, H.264, MKV, 

WebM, WMV, MP3 a další). 

3.1.3.3 MultiQuick Button29 

Aplikace MultiQuick Button slouží k namapování funkcí tlačítek dálkového ovladače 

a umožňuje nastavit funkci, která bude vykonána při zmáčknutí vybraného tlačítka. Lze nastavit 

funkce taktéž pro barevná funkční tlačítka (červené, zelené, žluté, modré).  

                                                      
27 VLC Media Player – multimediální přehrávač, dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/enigma2-

plugins/tree/2.3/vlcplayer> 
28 Kodek – je počítačový program sloužící ke kódování a dekódování digitálních datových toků 
29 MultiQuick Button – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins> 

Obrázek 3.9 – ukázka aplikace MultiQuick Button, převzato z [21] 

Obrázek 3.8 - ukázka aplikace VLC player, převzato z [21] 

https://github.com/oealliance/enigma2-plugins/tree/2.3/vlcplayer
https://github.com/oealliance/enigma2-plugins/tree/2.3/vlcplayer
https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins
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3.1.3.4 XBMC30 

 XBMC je známé multimediální centrum, které má oblibu hlavně v oblasti počítačů, 

androidových zařízení a chytrých televizí. Umožňuje přehrávat filmy, hudbu, prohlížet obrázky, 

sledovat počasí či internetová televizní vysílání. Nejedná se o pouhý přehrávač, ale celé uživatelské 

rozhraní. Díky této vlastnosti a využívání internetových zdrojů lze tento program zařadit do všech tří 

zmíněných kategorií (personalizace, internet, rozšíření dalších vlastností).  

 

 

  

                                                      
30 XBMC – program dostupný na adrese <https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins> 

Obrázek 3.10 - ukázka aplikace XBMC, převzato z [27] 

https://github.com/oe-alliance/3rdparty-plugins
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4 Specifikace a návrh aplikace 

 V minulé kapitole jsem zmínil a ukázal některé existující aplikace satelitních přijímačů. Nyní 

specifikuji požadavky na vlastní aplikaci a rozeberu její návrh. 

4.1 Specifikace požadavků 

 Jak je vidět z předešlé kapitoly, existuje velké množství aplikací pro linuxové satelitní přijímače. 

Některé upravují vzhled uživatelského rozhraní přijímače, jiné rozšiřují vlastnosti pomocí 

internetových služeb a další umožňují rozšiřovat práci s přijímačem pomocí různých přídavných 

vlastností. Z množiny vlastností a funkcí, jež zmíněné aplikace nabízí, jsem vybral následující 

vlastnosti, které by měly být v navrhovaném programu zahrnuty. 

4.1.1 Jednoduché uživatelské rozhraní 

 Práce s aplikací by měla být pro uživatele co nejjednodušší, proto by aplikace měla mít 

jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, přes které by měl uživatel aplikaci ovládat intuitivně 

a bez obtíží. 

4.1.2 Personalizace 

 Aplikace by měla jistým způsobem personalizovat satelitní přijímač nebo jeho rozhraní dle 

potřeb jeho uživatelů. Tato vlastnost vychází ze zadání této diplomové práce, proto s ní musím 

počítat, a je nutno ji zahrnou do specifikace a návrhu aplikace. 

 

4.1.3 Síťová aplikace  

 Připojení k počítačové síti, respektive internetu, pomocí síťového konektoru je jednou 

z největších výhod Linuxových satelitních přijímačů, proto by bylo vhodné, aby aplikace této výhody 

využila a zakomponovala ji do svého návrhu. 

 

4.1.4 Práce s televizními kanály 

 Aplikace by měla využít rozhraní pro práci s televizními kanály satelitního přijímače. Tuto 

vlastnost jsem vybral záměrně, protože není u aplikací, které jsem vyhledal a zkoumal, téměř vůbec 

zastoupena. Nenašel jsem žádnou jinou aplikaci, která by televizní kanály přímo nějak využívala, 

či s nimi spolupracovala. Jedinou výjimkou byla aplikace upravující seznam kanálů.  
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4.2 Návrh aplikace 

 Dle výše zmíněných požadavků jsem navrhnul následující aplikaci, která pomáhá uživatelům při 

výběru balíčků placených kanálů. Aplikace sleduje, na které televizní kanály se uživatel dívá, 

a následně dle nasbíraných informací doporučí uživateli vhodný balíček televizních kanálů, který mu 

bude nejvíce vyhovovat. Aplikace se skládá ze dvou částí, jejichž činnost je rozdílná. První z nich je 

uživatelské rozhraní a druhou je proces běžící na pozadí. Obě tyto součásti jsou popsány níže. 

Aplikaci jsem navrhnul jako síťovou, která bude využívat připojení k síti a internetu, skrze které se 

připojí ke vzdálenému serveru či cloudovému úložišti31, kam bude ukládat získané informace 

o sledovaných televizních kanálech. Personifikace v této aplikaci není formou úpravy či vylepšení 

vzhledu uživatelského rozhraní, ale formou úpravy množství kanálů a služeb, které bude uživatel 

sledovat a za které bude následně platit.  

4.2.1 Uživatelské rozhraní 

První částí aplikace je uživatelské rozhraní umožňující spravovat navrhnutou aplikaci 

uživatelem. Skrze rozhraní je možné aplikaci spustit nebo zastavit, vygenerovat statistické informace 

o sledovaných kanálech a připojit uživatele k síťovým službám. K tomuto účelu uživatelské rozhraní 

obsahuje sadu tlačítek, které slouží k provedení daných akcí. Pro potvrzení či zrušení akce slouží 

speciální barevná tlačítka, pro jejichž aktivaci je nutno stisknout tlačítko stejné barvy na ovladači 

satelitního přijímače. Návrh tohoto uživatelského rozhraní je zobrazen na obrázku 4.1.  

                                                      
31 Cloud – sada služeb, které jsou k dispozici v rámci internetu a které existují mimo hardwarovou 

infrastrukturu uživatele  

Obrázek 4.1 - návrh uživatelského rozhraní 
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4.2.2 Aplikační proces 

 Druhou částí aplikace je proces, který běží na pozadí Enigmy. Po spuštění aplikace uživatelem je 

úlohou procesu sledovat, na které kanály se uživatel dívá, a zaznamenávat informace o nich spolu 

s dobou jejich sledování. Tento proces běží stále i po zavření uživatelského rozhraní aplikace a to tak 

dlouho, dokud jej uživatel nezastaví pomocí tlačítka v uživatelském rozhraní k tomu určenému. Až 

poté co uživatel stiskne dané tlačítko, je proces zastaven a je možné ze sesbíraných dat vygenerovat 

potřebné statistiky. Sledovaná data proces ukládá na cloudové úložiště nebo vzdálený server, ke 

kterému se uživatel přihlásí prostřednictvím uživatelského rozhraní. Další možností je ukládat data na 

interní úložiště v případě, že se uživatel ke vzdálenému úložišti nepřihlásí. Případy užití procesu 

a uživatelského rozhraní znázorňuje diagram na obrázku 4.2.  

  

Obrázek 4.2 - diagram případů užití 
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4.2.3 Struktura uložených dat 

 Aby mohl program správně počítat statistiky jednotlivých televizních kanálů, je nutné si 

udržovat databázi s informacemi o těchto kanálech. Databáze bude následně uložena procesem do 

souboru na cloudové úložiště či vzdálený server, kde setrvá do doby, než uživatel přistoupí ke 

generování statistik. 

 Kvůli ukládání databáze do vzdáleného úložiště je zapotřebí, aby databáze obsahovala pouze 

informace, které budou následně zapotřebí ke tvorbě statistik, a neobsahovala zbytečné informace, 

které budou při generování statistik irelevantní. Proto databáze bude obsahovat následující parametry 

o každém sledovaném kanálu, které budou ve výstupním souboru odděleny vhodným oddělovačem: 

 Název kanálu - textový řetězec identifikující daný kanál (např. Nova Cinema). Tento 

parametr bude sloužit k identifikaci vybraného kanálu a taktéž k popisu programu při 

generování statistik. Textový řetězec je zvolen záměrně, i přes možnost zvolení 

programového ID (PID), jelikož pro moji aplikaci je podstatné, na jaký televizní kanál se 

uživatel dívá, ale nejsou pro ni podstatné informace o tom, z jakého programového balíčku 

kanál pochází. Z tohoto důvodu využití programového ID postrádá smyslu. 

 Čítač doby shlédnutí - vhodně reprezentovaný časový údaj popisující dobu sledování daného 

kanálu. Tento parametr bude stále narůstat, dokud uživatel nezvolí příkaz k vynulování 

statistik v uživatelském rozhraní aplikace. Bude tedy zapotřebí jej ukládat ve vhodném 

formátu tak, aby při implementaci nenastaly problémy s přetečením datového typu. 

 

4.2.4 Příklad použití  

 Nejlépe si princip aplikace vysvětlíme na modelovém příkladu. Uživatel A si pořídil satelitní 

přijímač a neví, jaký balíček televizních kanálů mu bude nejlépe vyhovovat, protože chce za 

sledované kanály platit co nejméně peněz. Obětuje tedy počáteční investici a zaplatí si na jeden měsíc 

balíček všech televizních kanálů, aby zjistil, které z nich ho zaujmou a které ne. Po aktivaci daného 

balíčku si spustí na přijímači moji aplikaci, která poběží na pozadí Enigmy2. Program bude sledovat 

a zaznamenávat televizní kanály a množství času strávené jejich sledováním. Následně budou tato 

data zaznamenána a průběžně ukládána na internetové úložiště. Po určité době, například na konci 

měsíce, uživatel zastaví běžící aplikaci a vyžádá si generování statistik. Program vytvoří uživateli 

přehledný graf sledovaných kanálů a doporučí mu, který balíček televizních kanálů bude pro něj 

nevhodnější. Uživatel má následně informace o tom, který balíček kanálů je pro něj ideální, a ví, 

kolik peněz ušetří aktivací ideálního balíčku. Jednotlivé kroky algoritmu pro sledování kanálů 

a generování statistik jsou znázorněny ve vývojovém diagramu na obrázku 4.3. 
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Obrázek 4.3 - Vývojový diagram algoritmu 
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5 Implementace 

 Následující kapitola popisuje implementaci navrhnuté aplikace. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 2.3.2, uživatelské rozhraní satelitního přijímače Enigma2 je naprogramováno 

v programovacím jazyce Python. Z tohoto důvodu jsou aplikace a zásuvné moduly pro uživatelské 

rozhraní taktéž napsány v jazyce Python a jsou interpretovány interpretem Enigmy2. Navrhnutá 

aplikace, jejíž implementaci v této kapitole popisuji, se skládá z uživatelského rozhraní a z procesu 

sledujícího televizní kanály. Popisu uživatelské rozhraní se věnuje kapitola 5.1 a principem činnosti 

procesu se zabývá kapitola 5.2. 

  

5.1 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní slouží ke snadnějšímu ovládání aplikace uživatelem. Při jeho tvorbě jsem se 

snažil o to, aby bylo ovládání aplikace co nejintuitivnější, a proto jsem pro rozvržení jednotlivých 

prvků využil standardní prostředky a tlačítka ovladače, které jsou využívány u vestavěných aplikací 

Enigmy2.  

Aplikace se, tak jako většina zásuvných modulů a doplňků, spouští v nabídce Plugin Browser 

(Prohlížeč zásuvných modulů) satelitního přijímače. Pro zobrazení aplikace v tomto prohlížeči je 

zapotřebí, aby program obsahoval tzv. PluginDescriptor, který slouží k popisu dané aplikace a s jehož 

pomocí je načítána ikona aplikace. Příklad použití PluginDescriptoru je znázorněn na obrázku 5.1 

a jeho výstup na obrázku 5.2.  

  Při spuštění aplikace z prohlížeče zásuvných modulů je interpretován přenositelný kód 

aplikace, který byl kompilován při načtení uživatelského rozhraní Enigma2. Při této interpretaci 

dochází k načtení všech importovaných modulů a je otevřeno okno třídy definující obrazovku 

aplikace. 

def Plugins(**kwargs): 

 return PluginDescriptor( 

  name="WatchStat v1.0", 

  description="Create TV channels statistic!", 

  where = PluginDescriptor.WHERE_PLUGINMENU, 

  icon="icon.png", 

  fnc=main) 

Obrázek 5.1 - Příklad použití PluginDescriptoru 
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5.1.1 Hlavní menu 

 Jak jsem již naznačil na začátku kapitoly, při spuštění aplikace se otevře okno třídy, která 

definuje rozhraní aplikace. Toto okno je definováno v XML formátu a definuje rozmístění 

jednotlivých prvků na obrazovce. Příklad tohoto XML je znázorněn na obrázku 5.3. 

skin = """ 

<screen position="100,100" size="500,400" title="Main menu" > 

<widget name="myMenu" position="10,10" size="200,100" 

 scrollbarMode="showOnDemand" /> 

<widget name="myRedBtn" position="10,350" size="100,40" 

 backgroundColor="red" valign="center" halign="center"  

 zPosition="2" foregroundColor="white" font="Regular;18"/> 

<widget name="myGreenBtn" position="120,350" size="100,40" 

 backgroundColor="green" valign="center" halign="center" 

 zPosition="2" foregroundColor="white" font="Regular;18"/> 

<widget name="myYellowBtn" position="240,350" size="100,40" 

 backgroundColor="yellow" valign="center" halign="center" 

 zPosition="2" foregroundColor="white" font="Regular;18"/> 

</screen> """ 

Obrázek 5.2 – Ukázka výstupu PluginDescriptoru 

Obrázek 5.3 – XML definující okno aplikace 
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Na tyto prvky jsou navázány instance tříd základních komponent, které jsou v Enigmě již vytvořeny. 

Enigma2 poskytuje například tyto třídy grafických objektů: 

 ActionMap, 

 Button, 

 Console, 

 FileList, 

 ChoiseList, 

 Input, 

 Label, 

 MenuList, 

 Pixmap, 

 ScrollLabel, 

 SelectionList, 

 VolumeBar. 

 

 Třída hlavního menu následně definuje, jaké operace budou provedeny po kliknutí na jednotlivé 

prvky, nebo při zmáčknutí jednotlivých tlačítek. 

 Oproti návrhu hlavního menu, kde bylo menu tvořeno z tlačítek, jsem pro tvorbu menu zvolil 

seznam. Důvodem bylo intuitivnější použití hlavního menu pro běžného uživatele. Položky seznamu 

je možno vybírat směrovými tlačítky ovladače a provést tak zadané úkony. Pro potvrzení volby 

v menu lze použít tlačítka OK nebo speciálního zeleného tlačítka dálkového ovladače. Podobu tohoto 

Obrázek 5.4 - Hlavní menu aplikace 
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menu můžete vidět na obrázku 5.4. Funkce menu jsou obdobné s funkcemi v návrhu hlavního menu. 

Lze skrze něj spustit či pozastavit proces sledování, otevřít menu pro generování statistik, připojit 

aplikaci ke vzdálenému serveru, nebo smazat statistická data. 

 

5.1.2 Spuštění a zastavení procesu 

  Pro účely spuštění a zastavení procesu zaznamenávání sledovaných kanálů slouží první a druhá 

položka seznamu hlavního menu. Kliknutím na položku Start process se spustí kontrola, zda proces 

již není spuštěn, a v případě, že není, se proces aktivuje. V případě, že je proces již aktivní, vyskočí 

okno s varovnou hláškou a informací o tom, že je proces již spuštěn. Obdobnou ale opačnou funkci 

má druhá položka Stop proces, která kontroluje, zda proces ještě běží a případně jej ukončí. Pokud 

proces před kliknutím na tuto položku neběžel, vyskočí opět varovná hláška. Tyto varovné hlášky 

jsou znázorněny na obrázku 5.5. Jelikož je aplikačnímu procesu věnována kapitola 5.2, představíme si 

nyní další okna uživatelského rozhraní. 

  

Obrázek 5.5 – Varovná a informativní hlášení aplikace 
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5.1.3  Generování statistik 

 

Do okna pro generování statistik se dostaneme kliknutím na položku Generate statistics 

v hlavním menu. Toto pomocné menu, jak již jeho název naznačuje, slouží k vygenerování 

statistických informací o televizních kanálech a jejich názorné zobrazení uživateli. Statistické údaje 

jsou procesem ukládány do souboru s názvem statistic.txt. Z tohoto souboru jsou data, po ukončení 

procesu sledování načtena, zpracována a zobrazena v okně menu. Jednotlivé televizní kanály jsou 

v něm zobrazeny sestupně dle doby jejich sledování. Doba sledování je u kanálu rovněž zobrazena 

spolu s informací o tom, kolik procent z celkové doby zachytávání byl daný kanál sledován. Toto 

okno si můžete prohlédnout na obrázku 5.6. Vygenerované statistiky jsou vloženy do tzv. 

ScrollLabelu, pomocí kterého jsou na obrazovce zobrazeny. ScrollLabel se od běžného textového 

štítku liší posuvnou lištou na pravé straně okna, která slouží k zobrazení dat štítku, která se nevešla na 

obrazovku. Okno dále obsahuje trojici tlačítek reagujících na stisk příslušných barevných kláves 

dálkového ovladače satelitního přijímače. Zelené tlačítko slouží k uložení statistických dat do 

výstupního souboru, červené k zavření okna generovaných statistik a přechod do hlavního menu 

a žluté k výpočtu a zobrazení nejlépe vyhovujících balíčků.   

Obrázek 5.6 – Obrazovka s vygenerovanými statistikami 
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5.1.4 Zobrazení optimálních balíčků 

 Přechodem pomocí žlutého tlačítka z okna vygenerovaných statistik se dostaneme na obrazovku 

zobrazující vhodné programové balíčky. Tato obrazovka stejně jako okno vygenerovaných statistik 

obsahuje ScrollLabel a sadu funkčních tlačítek. Ve ScrollLabelu jsou spočítána a zobrazena data 

o třech balíčcích, jenž nejlépe korespondují s kanály, které uživatel sledoval. Jsou zde obsaženy 

informace o názvu balíčku, jeho ceně a procentuální přesnosti shody balíčku s kanály, které uživatel 

sledoval. Data jsou vypočtena ze statistického souboru a v textové podobě  jsou vložena do seznamu, 

který je následně ve ScrollLabelu zobrazen.  

 Zelené funkční tlačítko slouží k uložení vypočítaných optimálních balíčků do výstupního 

souboru a červené tlačítko pro zavření aktuálního okna a přechod na obrazovku generovaných 

statistik. Rozvržení tohoto okna můžete vidět na obrázku 5.6. 

 

5.1.4.1 Struktura dat s balíčky 

 Pro výběr optimálních balíčku bylo zapotřebí informace o jednotlivých balíčcích uchovat ve 

vhodné datové struktuře, která by umožňovala jejich správu a doplnění nových balíčků. Jelikož 

Python má dobrou podporu XML formátu a umožňuje pohodlnou práci s touto strukturou, volba 

padla právě na něj. Vytvořil jsem tedy XML soubor sloužící k uchování informací o jednotlivých 

balíčcích, jenž obsahuje kořenový element s názvem <data> následovaný elementy popisujícími 

jednotlivé balíčky. Každý programový balíček je popsán v elementu s názvem <package>.  

Obrázek 5.6 - Okno optimálních balíčků 
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Tento element má tři atributy, které slouží k jeho identifikaci: 

1. name – textová hodnota jednoznačně definující název daného balíčku, 

2. price – číselná hodnota udávající cenu při zakoupení balíčku na dobu jednoho měsíce, 

3. currency – textová hodnota označující měnu položky price. 

 

 Uvnitř elementu <package> se nacházejí vnořené elementy s názvem <program> uchovávající 

informace o jednotlivých televizních kanálech daného balíčku. Pro každý televizní kanál je vytvořen 

jeden element <program>, který má pouze jediný atribut name, jenž označuje název daného 

televizního kanálu. Abychom měli lepší představu o této struktuře, zobrazil jsem na obrázku 5.7 

ukázkový XML soubor, který obsahuje jeden balíček s názvem Skylink Digital, jehož měsíční cena 

činí 55 Kč a který obsahuje čtyři televizní kanály s názvy CT 1, CT 2, CT sport a CT 24.   

5.1.4.2 Výběr nejvhodnějšího balíčku 

 Výpočet nejvhodnějšího balíčku je jednou z nejdůležitějších operací mé aplikace. Tato 

skutečnost je dána tím, že aplikace je navržena pro úsporu peněz za programové balíčky a výběr 

nesprávného balíčku by celý princip aplikace zhatil, proto bylo zapotřebí zvolit vhodný způsob 

porovnání balíčku s množinou sledovaných kanálu tak, aby byl kladen důraz jak na co největší shodu 

televizních kanálu, tak na cenu jednotlivých balíčků. Z tohoto důvodu je v XML souboru uveden 

u každého balíčku atribut ceny. Aby bylo možno tento atribut zahrnout do výpočtu, je zapotřebí, aby 

byl u všech elementů balíčků v XML souboru shodný atribut měny currency. 

 Algoritmus prochází postupně soubor s balíčky a ukládá si jejich striktury do dočasného pole. 

Současně s tím má načteny kanály, které uživatel po dobu zaznamenávání sledoval, v druhém poli. 

Následně dochází k porovnání sledovaných kanálů s kanály jednotlivých balíčků. Vždy je hledáno co 

nejvíce shodných kanálů. Poté se z počtu shodných kanálů vypočítá procentuální shodnost balíčku 

a uloží se název balíčku spolu s procentuálním parametrem a cenou do druhého pomocného pole. Po 

průchodu cyklu přes všechny balíčky dojde k naplnění pomocného pole s výsledky a dochází k jejich 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 

<data> 

<package name="Skylink Digital"  price="55" currency="CZK"> 

<program name="CT 1"/> 

  <program name="CT 2"/> 

  <program name="CT sport"/> 

  <program name="CT 24"/> 

 </package> 

</data> 

Obrázek 5.7 - Formát XML souboru  programovách balíčků 
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seřazení. Zde v případě shodné měny nastává zapojení parametru ceny. Pole je nejprve seřazeno dle 

ceny jednotlivých balíčků a následně dle procentuální shody se sledovanými kanály uživatelem. 

Výsledkem tohoto řazení je námi požadovaná situace, kdy v případě několika stejně dobrých balíčků 

bude vybrán a zvolen ten s nejnižší cenou. Pseudokód této činnosti je znázorněn na obrázku 5.8. 

5.1.5 Připojení ke vzdálenému serveru  

 Jak již bylo zmíněno v návrhu, díky možnosti připojení Linuxových satelitních přijímačů 

k počítačové síti se tyto přijímače staly mnohem mocnějšími nástroji, než jejich nelinuxoví 

konkurenti. Proto jsem aplikaci navrhnul tak, aby uměla toto připojení využít a aby ukládala 

statistická data na vzdálený server. Zde se jevilo jako rozumné, propojit program s nějakým 

z vytvořených aplikačně prezentačních rozhraní cloudových úložišť a uložit pomocí něj data na 

cloud. Jak se dozvíte dále, nebylo to až tak jednoduché, jak se zdálo, a byl jsem nucen tuto cestu 

opustit. Z dostupných náhradních řešení jsem pro připojení vzdáleného disku použil NFS, o kterém se 

zmiňuji v kapitole 5.1.5.2. 

for child in root:   #pruchod skrze XML strukturu  

   for program in child.getiterator('program'): 

#ulozeni jmena kanalu do seznamu 

actLst.append(program.get('name').upper())  

   for x in actLst: #pruchod pres seznam sledovanych programu 

 if x.upper() in self.lstname: 

    newlist.append(x) #vkladam shodne programy 

   actlen = len(newlist)  #pocet shodnych program 

  

   #nactu si potrebna data do listu a pak je jen seradim 

   pomlist.append(child.get('name')) 

   pomlist.append(int(child.get('price'))) 

   pomlist.append(child.get('currency')) 

   prcnt = 100.0 * actlen / lstLen 

   pomlist.append( str('%.3f'%(prcnt))) 

   pole.append(pomlist) 

 

#Razeni 

if changed: #Mena je rozdilna, radim pouze dle procent 

   self.toplist = sorted(pole,key=lambda stat: stat[3], reverse=True) 

else:   #Mena je shodna, radim i dle ni 

    self.toplist = sorted(pole, key = lambda x: (-x[3], x[1] )) 

Obrázek 5.8 - Pseudokód činnosti porovnání a řazení 
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5.1.5.1 Programové omezení obrazu Linuxu 

 Tak, jako u většiny vestavěných verzí Linuxu, i ta pro satelitní přijímače má jistá omezení 

způsobená omezenými zdroji satelitního přijímače. Největší omezení jsou způsobena nízkou 

kapacitou operační paměti RAM (32MB až 2 GB), interní flash pamětí (32MB až 4GB) a taktem 

procesoru přijímače (252 – 400MHz). Kvůli nízké kapacitě interní paměti sloužící k uložení 

vestavěného Linuxu bylo potřeba zejména u starších verzí přijímačů odebrat co nejvíce nepotřebných 

ovladačů a aplikací. Stejným problémem jsou zastaralé verze instalovaných balíčků a aplikací. Zde 

jsem narazil zejména u Pythonu, jenž je v Linuxu, se kterým jsem pracoval, ve verzi 2.5. Jak jsem 

totiž zjistil vzápětí při pokusech s aplikačními rozhraními cloudových úložišť Google Drive32, 

Dropbox33, Microsoft OneDrive34 a dalšími, tak tyto rozhraní potřebují pro svou práci aplikaci Python 

verze 2.6 a vyšší. Čímž nastal velký problém a nebylo možno tato rozhraní použít.  

 Pokoušel jsem se tedy připojit ke cloudu jiným způsobem. Na internetu jsem nalezl skript od 

Andrea Fabrizi, který vytvořil pro nahrávání souborů na cloudové úložiště Dropbox. Skript je 

naprogramován pro unixový shell35 Bash36 a umožňuje přenos souborů na cloudové uložiště pomocí 

příkazové řádky. I zde se zdálo jako dobrý nápad využít tohoto skriptu a zavolat ho přes rozhraní mé 

aplikace. Avšak podobně jako v předešlých případech, jsem narazil na limity vestavěného Linuxu. 

Ten totiž neobsahuje již zmíněný Bash, ale pouze příkazový procesor Busybox37, který obsahuje 

Almquist shell38 a Bourne shell39. Pokusil jsem se proto o doinstalování zmíněného balíčku Bash. 

Vestavěný Linux obsahuje malý balíčkovací systém Ipkg, jenž v sobě zahrnuje odkaz na balíčky 

podporované daným zařízením. V tomto seznamu však Bash není, a proto jsem musel vyhledat na 

internetu shodný balíček pro architekturu procesoru satelitního přijímače (PowerPC). Toto se mi sice 

přes rozsáhlé hledání podařilo, avšak instalace balíčku nebyla úspěšná. Shell se mi nepodařilo 

úspěšně nainstalovat z důvodu závislosti s dalšími programy, jejichž balíčky jsem již bohužel 

nedohledal. Proto jsem se po těchto nezdarech rozhodl vyzkoušet NFS. 

5.1.5.2 NFS 

 NFS je aplikace a stejnojmenný protokol pro sdílení souborů v síti. Přístup k souborům na 

vzdálených hostitelích je u NFS uskutečňován zcela stejným způsobem jako přístup uživatele 

k místním souborům. Toto chování je možné díky kombinaci funkce jádra operačního systému na 

                                                      
32 Google Drive – cloudové úložiště od společnosti Google, dostupné na <https://www.google.cz/intl/cs/drive/> 
33 Dropbox – cloudové úložiště, dostupné na <https://www.dropbox.com> 
34 Microsoft OneDrive – cloudové úložiště od společnosti Microsoft, dostupné na 

<https://onedrive.live.com/about/cs-cz/> 
35 Unixový Shell – příkazový procesor, je textové uživatelské rozhraní 
36 Bash - Bourne Again SHell standardní interpret příkazů v Linuxu, který je založený na Bourne shell. 

<https://www.gnu.org/software/bash/bash.html> 
37 Busybox – příkazový procesor obsahující mnoho unixových programů v jednom malém balíku, tento 

procesor je často užíván ve vestavěných systémech. Dostupné z <http://www.busybox.net> 
38 Almquist shell – ash, malá a rychlá varianta Bourne shellu navržena k nahrazení Bourne shellu v BSD 

distribucích  
39 Bourne shell – sh, je standardní unixový shell pro práci v příkazové řádce 

https://www.google.cz/intl/cs/drive/
https://www.dropbox.com/
https://onedrive.live.com/about/cs-cz/
https://www.gnu.org/software/bash/bash.html
http://www.busybox.net/
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straně klienta (který používá vzdálený souborový systém) a serveru NFS na straně serveru (který 

poskytuje souborová data). Aplikace pro svou činnost vyžaduje následující součásti: 

 Protokol NFS pro přenos dat, 

 mapování portů aplikací portmap, 

 připojování diskových svazků pomocí mountd, 

 správa zámků – lockd, 

 monitorování stavu – nfslogd. 

   

Protokol NFS je bezstavový protokol, který využívá pro svoji činnost volání vzdálených procedur 

(RPC), jež je postaveno na architektuře klient-server. Klient musí nejprve použít protokol mount pro 

připojení vzdáleného souborového systému, aby mohl následně přistupovat k souborům síťového 

disku. Princip činnosti je následující: 

Jádro operačního systému předá ukazatel na soubor (file handle), se kterým pracujeme klientovi NFS.  

1. Klient pošle požadavek RPC na server NFS, který je umístěn na vzdáleném PC. 

2. NFS server požadavek lokálně zpracuje a vrátí výsledek zpět NFS klientovi. 

3. Klient výsledek zpracuje a předá jej uživatelskému procesu. 

Pozn.: Při přístupu ke vzdáleným souborům jsou soubory nejprve před jejich úpravou uzamčeny 

pomocí lockd a následně po ukončení práce s nimi je jim zámek uvolněn a odebrán.[18] 

  

Obrázek 5.9 – Princip činnosti NFS, převzato z [18] 
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5.1.5.3 Okno připojení k serveru 

 

 Do okna NFS settings se dostaneme přechodem z hlavního menu aplikace po kliknutí na položku 

Connect network disc. Otevře se obrazovka obsahující objekt ConfigListScreen, který slouží 

k nastavení připojení ke vzdálenému disku. Na obrázku 5.10 je vidět sada políček patřících tomuto 

objektu, které slouží k nastavení informací pro připojení. První položkou je IP adresa vzdáleného 

serveru, ke kterému se chceme připojit, druhou položkou je cesta umístění sdíleného disku na 

vzdáleném serveru a třetí políčko slouží k nastavení přípojného bodu na lokálním disku, ke kterému 

se má vzdálený disk připojit. Obrazovka dále obsahuje použitelná funkční tlačítka. Zelené tlačítko 

potvrzuje zadání daných údajů a slouží pro připojení sdíleného disku, červené je určeno pro návrat do 

hlavního menu. 

 Po stisku zeleného tlačítka se aplikace připojí ke vzdálenému serveru pomocí NFS a namapuje 

sdílenou jednotku a její adresář do místa určeného v předchozím nastavení. Následně se objeví 

informační okno oznamující připojení aplikace ke vzdálenému disku. Po potvrzení se 

aplikace přesměruje do hlavního menu a je umožněna práce se sdíleným diskem. Od této chvíle dojde 

při každé změně statistického souboru ke zkopírování tohoto souboru na sdílený disk, kde je 

statistický soubor zálohován. Pokud bychom tedy omylem vymazali statistický soubor z interní 

paměti satelitního přijímače, máme jistotu, že jej můžeme obnovit z této zálohy na sdíleném disku. 

Pokud bychom již nechtěli ukládat zálohy statistického souboru na sdílený disk, zvolíme v hlavním 

menu položku Disconnect network disc. Po potvrzení této položky dojde k pokusu o odpojení 

síťového disku. Pokud by při jeho odpojování došlo k chybě, vyskočí varovné okno oznamující kód 

chyby, která nastala. V opačném případě dojde k odpojení síťového disku a statistická data zůstanou 

aktuální pouze v interní paměti satelitního přijímače. Síťový disk lze tímto způsobem libovolně 

připojovat a odpojovat. Při každém připojení a odpojení totiž dojde k aktivaci či deaktivaci příznaku, 

který indikuje stav síťového disku a zajišťuje kopírování dat na tento disk. 

Obrázek 5.10 - Okno připojení ke vzdálenému disku 
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5.1.6 Vymazání statistických dat 

 

 Pro odstranění statistických dat slouží žluté tlačítko v hlavním menu aplikace. Po jeho stisku 

dojde ke kontrole existence statistického souboru a jeho případné „vymazání“.  Toto vymazání je 

provedeno přejmenováním existujícího souboru pomocí přidání časové značky do jeho názvu. Tím se 

soubor jeví pro aplikaci jako smazaný, ale je možno se statistickými daty dále pracovat, protože 

o data úplně nepřijdeme, neboť zůstanou zachována v jedinečně označeném souboru. V případě, že 

při stisknutí tlačítka statistický soubor neexistuje, zobrazí se varovná hláška (znázorněna na 

obrázku 5.12), která o této skutečnosti informuje.  

 

 

  

Obrázek 5.11 - Chybové hlášení při odpojování disku 

Obrázek 5.12 - Chybové hlášení při mazání statistického souboru 
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5.2 Aplikační proces 

 

 V následující části se věnuji způsobu kontroly sledovaných kanálů a jejich ukládání do souboru. 

Jak jsem již zmínil dříve, aplikace obsahuje aplikační proces, jehož úkolem je sledovat, na které 

kanály se uživatel dívá a zaznamenávat tyto informace do souboru. Tento proces (démon) je stejně 

jako celá aplikace naprogramován v jazyce Python a je definován ve třídě Daemon. Při spuštění 

vytvoří démon nový proces kopií pomocí příkazu os.fork0. Příkaz, obdobně jako jeho varianta známá 

z programovacího jazyka C, způsobí spuštění systémového volání fork a rozdvojení aktuálního 

procesu. Následně dojde k osvobození nového procesu od rodičovského procesu pomocí maskování 

a přesměrování standardních popisovačů souborů (tzv. file descriptorů). Po této tzv. démonizaci je 

proces schopen provádět zaznamenávání sledovaných kanálů. Sledování je prováděno v nekonečné 

smyčce, kdy dochází k připojení procesu na webové rozhraní Enigmy2 (WebInterface), k získání 

aktuálně sledovaného kanálu a ke kontrole změny aktuálního kanálu. Po provedení těchto tří operací 

je proces uspán na předem zvolenou dobu (30 sekund) a poté je kontrola provedena znovu. 

 

5.2.1 Získání sledovaného kanálu 

 Pro získání aktuálně sledovaného kanálu se proces připojuje k webovému aplikačnímu rozhraní 

WebIf, které bylo zmíněno v kapitole 3.1.3.1. Tohoto dosáhne s využitím Pythonové knihovny 

urllib2, kdy je na lokální rozhraní satelitního přijímače vyslán požadavek na otevření URL adresy 

webového aplikačního rozhraní, které vrátí textovou hodnotu právě sledovaného kanálu ve formátu 

XML. Poté je využito aplikačně programové rozhraní pro práci s XML soubory a struktura 

xml.etree.ElememtTree, pomocí kterých je obnovena struktura XML formátu a je získána požadovaná 

hodnota názvu aktuálně sledovaného kanálu. Uvedené operace jsou znázorněny na obrázku 5.13.  

curr_channel = 

str(urllib2.urlopen("http://127.0.0.1/web/subservices").read()) 

           

root = ET.fromstring(curr_channel)  #obnoveni XML struktury 

curr_channel = root[0][1].text      #vybrani pozadovanych dat 

Obrázek 5.13 - Získání XML aktuálně sledovaného kanálu 
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 Pro získání z XML je nutno vybrat druhou ze dvou hodnot zasílaných webovým rozhraním. To 

je způsobeno tím, že jako první nesená informace je reference na aktuálně sledovaný kanál, a až 

druhá hodnota obsahuje název tohoto kanálu.  Strukturu této odpovědi ukazuje obrázek 5.14. Vybraná 

hodnota kanálu je následně porovnávána s dříve uloženou hodnotou za účelem indikace změny 

kanálu.  V případě, že nenastala žádná změna, je proces opět uspán a vyčkává na změnu hodnoty. 

5.2.2 Zaznamenání sledovaných hodnot 

 Jak jsem již naznačil v předchozí kapitole, zaznamenávání hodnot o sledovaných kanálech 

probíhá pouze při změně aktuálního kanálu. Proces si udržuje dva čítače, které slouží k uchovávání 

hodnot času. Jeden čítač je pro počáteční čas sledování kanálu a druhý je pro konečný čas sledování 

kanálu. Nastane-li situace, že se změní aktuálně sledovaný kanál, dojde k výpočtu rozdílu daných 

čítačů, čímž se určí doba sledování kanálu. Tato hodnota se spolu s názvem změněného kanálu uloží 

do souboru statistic.txt v následujícím formátu: 

 název kanálu, počet sledovaných dní, počet sledovaných hodin:minut:sekund. 

Soubor je nejprve prohledán, zda již neobsahuje kanál s daným jménem. V případě, že je nalezen 

shodný název kanálu, dojde k navýšení doby sledování u jeho položky. V opačném případě se uloží 

vypočítaná hodnota na konec statistického souboru jako nový záznam. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<e2servicelist> 

  <e2service> 

 <e2servicereference>1:0:1:1F46:BC6:3:EB0000:0:0:0: 

</e2servicereference> 

 <e2servicename>CT 24</e2servicename> 

  </e2service> 

</e2servicelist> 

Obrázek 5.15 - Ukázka souboru statistic.txt 

Obrázek 5.14 - Odpověď webového rozhraní ve formátu XML 
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5.2.3 Opětovné zapnutí a vypnutí démona 

 Jelikož je aplikace navrhnuta pro sbírání statistik v dlouhodobějším časovém úseku, bylo třeba 

počítat s možným výpadkem napájení satelitního přijímače. Aby nemusela být aplikace manuálně 

spuštěna uživatelem po každém výpadku, vytvořil jsem skript, který spouští program při startu 

Enigmy. Tento skript kontroluje existenci dočasného souboru, který je vytvářen démonem při jeho 

zavádění a který je mazán při jeho vypínání. V případě, že skript nalezne zmíněný soubor, je patrné, 

že došlo k nesprávnému vypnutí démona a skript démona opětovně spustí. Pokud je démon vypnut 

přes uživatelské rozhraní, nebo je mu zasláno volání SIGTERM, dojde k pozastavení činnosti procesu, 

k uložení doby aktuálně sledovaného kanálu do statistického souboru a k ukončení démona. Při tomto 

běžném vypnutí dochází ke smazání dočasného souboru, který byl démonem vytvořen. Pokud však 

nastane výpadek elektřiny, nebo dojde k zaslání signálu SIGKILL, proces je ukončen nestandardně, 

a proto ke smazání souboru nedojde. Aby bylo možné takto pracovat se signály, bylo zapotřebí řešit 

jejich vlastnoruční obsluhu a zachytávání. Uvedenou činnost znázorňuje kód na obrázku 5.16. 

 

 

def signal_term_handler(self, signal, frame): 

   self.stopping_deamon = True     #nastaveni priznaku 

 

def run(self): 

   while True:  

      signal.signal(signal.SIGTERM, self.signal_term_handler) 

      if self.stopping_deamon == True: #kontrola priznaku 

    stop_time = datetime.datetime.now()#ulozeni konc. casu 

    rozdil = stop_time - start_time #vypocet doby behu 

    self.checknwrite_file(stored_channel, rozdil)#ulozeni dat 

    sys.exit(0)     #ukonceni procesu 

      ... 

 #zde je provadeno sledovani akt. kanalu 

Obrázek 5.16 – Ukázka zachytnutí signálu SIGTERM 
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6 Testování 

 Abych potvrdil správnou funkčnost programu, bylo zapotřebí ho důkladně testovat. V průběhu 

celého vývoje byla aplikace pečlivě testována na testovacích přijímačích. Postupně byly objevovány 

a opravovány více či méně závažné chyby. Nakonec však aplikace pracovala bez větších problémů 

a mohlo být provedeno dlouhodobé testování u vybrané rodiny, kde byl umístěn přijímač Dreambox 

DM 7020 po dobu čtrnácti dnů za účelem získání statistických údajů a sledování chyb 

při dlouhodobém provozu. 

6.1 Testovací přijímače 

 Pro potřeby vývoje aplikace jsem si pořídil linuxový satelitní přijímač Dreambox DM 500s. Na 

tomto přijímači probíhal nejen vývoj aplikace od jeho počátku, ale i následné krátkodobé testování. 

Pro dlouhodobé testování jsem si vypůjčil satelitní přijímač Dreambox DM 7020Si. Testoval jsem 

tedy na dvou satelitních přijímačích, čímž jsem vyzkoušel přenositelnost aplikace a umožnilo mi to 

odladit některé chyby, které se při testování na prvním přijímači neobjevovaly. 

6.1.1 Dreambox DM 500s 

  Dreambox DM 500s je miniaturní satelitní přijímač od společnosti Dream Multimedia 

s vestavěným firmwarem Enigma1. Tento satelitní přístroj obsahuje jednu čtečku čipových karet 

a díky svým malým rozměrům je velmi snadno přenositelný. Je proto vhodný pří cestování nebo pro 

využití na chatách a chalupách. Přijímač má zabudovaný hardwarový dekodér MPEG2, obsahuje 

PowerPC procesor a umožňuje uložit neomezené množství televizních a rozhlasových kanálu. Jeho 

technické parametry jsou znázorněny v tabulce 6.2.  

Obrázek 6.1 - Satelitní přijímač Dreambox DM 500s, převzato z [7] 
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Parametr Hodnota 

Název Dreambox DM 500s 

Rozměry 190 x 130 x 40 mm 

Procesor 250 MHz IBM PowerPC 

Operační paměť 32 MB 

Interní flash paměť 8 MB 

Operační systém Linux 

Čtečka karet 1x 

Rozhraní V.24/RS232, SCART, Cinch, SPDI/F 

Ethernet 100Mbit full duplex 

HW dekodér MPEG2 

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS 

Podpora EPG, změna vzhledu, vícejazyčné menu 

Aby bylo možné použít tento satelitní přijímač pro vývoj aplikace pro firmware Enigma2, bylo 

zapotřebí udělat jisté úpravy jeho firmwaru a nastavení. Nejprve jsem do satelitního přijímače nahrál 

upravený firmware Enigma1, který umožňoval výběr firmwaru, jenž bude zaveden při startu přístroje 

tzv. Multiboot. Tímto se mi naskytla příležitost vyzkoušet rozličné množství obrazů firmwarů pro 

daný satelitní přijímač, které byly vytvářeny a upravovány samotnými uživateli, aniž bych musel tyto 

firmwary nahrávat do interní flash paměti přístroje. Jelikož má přijímač DM 500s omezenou velikost 

interní paměti, musel jsem Multiboot použít, protože skrze něj lze nahrávat firmware i z jiných zdrojů 

než je interní paměť přístroje. Například: Velikost obrazu OS Enigma2 má velikost od 32 MB výše 

dle verze přijímače, pro který je upravena a jeho instalovaných doplňků, naproti tomu velikost interní 

flash paměti DM 500s je pouze 8 MB, proto není možné zmíněný firmware do interní paměti nahrát.  

 Abych mohl Enigmu2 využít, bylo zapotřebí zvolit umístění jejího obrazu tak, aby jej mohl 

upravený firmware při startu přístroje načíst. Jelikož Dreambox DM 500s neobsahuje žádné USB 

porty, které by byly ideální variantou pro uchování obrazu, bylo zapotřebí sáhnout po nějaké variantě 

síťového disku. Zde jsem opět využil systém NFS, kdy jsem na vzdáleném počítači vytvořil sdílený 

disk pro uchování obrazu, ze kterého byl systém následně načítán. Na tento sdílený disk jsem nahrál 

Enigmu2 upravenou pro můj přijímač a systém jsem spustil. Při konfiguraci systému jsem na 

sdíleném disku vytvořil stránkovací soubor, aby měl systém pro svou práci dostatečné množství 

operační paměti. Následně byl systém již připraven pro svou práci a já jsem se mohl pustit do 

programování a testování.   

Tabulka 6.2 – Technické parametry satelitního přijímače, data převzata z [6] 
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6.1.2 Dreambox DM 7020-S 

 Dreambox DM 7020-S je satelitní přijímač vycházející z řady DM7000. Jedná se o následníka 

modelu DM 7000S, oproti kterému má nový model více operační paměti, slot pro sim kartu, 

analogový modem a UHF modulátor pro posílání přijímaného kanálu po koaxiální kabelu do 

ostatních TV přijímačů v domácím rozvodu. Přijímač obsahuje oproti předchůdci kvalitnější 

součástky a má velké množství větracích otvorů pro odvod vnitřního tepla. Podrobnější parametry se 

nachází v tabulce 6.3.[8] 

  Přijímač DM 7020-S podporuje jak firmware Enigma1, tak firmware Enigma2. Proto jsem 

přehrál jeho původní firmware v interní flash paměti a nahradil jsem ho firmwarem obsahujícím 

Enigmu2. Následně jsem naladil na přijímači televizní kanály a vložil jsem do něj moji aplikaci 

pomocí FTP připojení. Tím byl i tento přijímač připraven na testování.  

  
Parametr Hodnota 

Název Dreambox DM 7020-S 

Rozměry 374 x 230 x 75 mm 

Procesor 250 MHz IBM PowerPC 

Operační paměť 96 MB 

Interní flash paměť 32 MB 

Operační systém Linux 

Čtečka karet 2x, 1x CI, 1x CF 

Rozhraní V.24/RS232, 2x SCART, Cinch, SPDI/F, 

IDE, USB 1.2 

Ethernet 100Mbit full duplex 

Analog modem 1x 

HW dekodér MPEG2 

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS 

Podpora EPG, změna vzhledu, vícejazyčné menu, 

připojení IDE 3,5“ HDD 

Tabulka 6.3 – Technické parametry satelitního přijímače, data převzata z [5] 
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6.2 Průběh testování 

 Jak jsem se již zmínil na začátku kapitoly 6, testování aplikace probíhalo v několika vlnách. 

V průběhu programování jsem vždy po nasazení určitého vylepšení provedl testování a zjišťoval 

jsem, zda je toto vylepšení funkční a jestli při jeho nasazení nedochází k nějakým chybám. Tímto 

způsobem jsem vždy iterativně prováděl programování a testování až po dokončení aplikace. 

 Po dokončení aplikace následovala další vlna, tentokrát vlna dlouhodobých testů. Nejprve jsem 

testoval, jak se aplikační proces zachová při jeho nepřetržitém běhu po dobu jednoho týdne. 

V průběhu tohoto testu jsem se satelitním přijímačem prováděl běžnou činnost, kdy jsem přepínal 

jednotlivé kanály, na které jsem se díval, a sbíral tím statistická data. V průběhu tohoto testu se proces 

zdál stabilní a plnil požadovanou činnost. Proto jsem vyzkoušel, jak zareaguje na neočekávaný 

výpadek elektrického napětí.  Z deseti pokusů o neočekávané vypnutí přijímače se procesu podařilo 

vždy řádně naběhnout a pokračovat v předešlé činnosti. Což byl potěšující výsledek. 

 Vrcholem dlouhodobého testování byl test u vybrané rodiny, kde byl přijímač umístěn po dobu 

čtrnácti dnů za účelem získání statistických údajů a objevení případných neočekávaných chyb. 

Jednalo se o běžnou čtyřčlennou rodinu s dvěma dospělými dětmi, která vlastnila jeden satelitní 

přijímač. S touto rodinou jsem byl neustále v kontaktu a zjišťoval jsem, zda nejsou s přijímačem 

nějaké problémy, a zda-li je vše v pořádku. Po uplynutí dané doby jsem si přijímač vyzvednul a pustil 

jsem se do zpracování výsledků, které shrnuji v následující kapitole. 

Obrázek 6.4 - satelitní přijímač Dreambox DM 7020-S, převzato z [5] 
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6.3 Výsledky  

 V této podkapitole se věnuji nasbíraným statistickým datům a přesnosti s jakou můj program 

doporučí vhodný balíček televizních kanálů. Tuto přesnost porovnám s ručním posouzením 

a výběrem nejvhodnějšího balíčku.  

  

6.3.1 Nasbíraná data 

Po navrácení satelitního přijímače jsem z něj vyjmul statistický soubor a pustil jsem se do jeho 

zpracování.  Data ze statistického souboru jsem následně přenesl do grafu na obrázku 6.5, na kterém 

lze vidět, jak výrazné jsou rozdíly mezi sledovanými kanály. Uživatelé za určenou dobu sledovali 

převážně české a  slovenské kanály a dále kanály sportovní a dokumentární. Již na první pohled je 

patrné, že ve sledovanosti vyhrály kanály zaměřující se na hrané filmy a seriály. 

 

 Následně jsem data seřadil dle doby sledování do dalšího grafu (obrázek 6.6), ze kterého lze již 

lépe vyčíst, že předešlá hypotéza je pravdivá. Prvních osm pozic sledovanosti obsadili české 

a slovenské televizní kanály zaměřené na filmy a seriály. Jsou jimi: TV Nova, Joj, Nova Cinema, 

Prima, Prima Cool, AXN, Markíza a Joj Plus. Za těmito kanály následoval první kanál České 

televize, za kterým byla doba sledování rozprostřena mezi dokumentární, sportovní a zbylé české 

a slovenské televizní kanály. Abych porovnal správnost doporučení balíčku, provedl jsem nejprve 

ruční srovnání s jednotlivými balíčky a následně jsem je porovnal s doporučením programu.  

Obrázek 6.5 - Časy sledování jednotlivých televizních kanálů 
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6.3.1.1 Seřazená doba sledování jednotlivých kanálů 

Obrázek 6.6 – Seřazená doba sledování televizních kanálů 
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6.3.2 Doporučení balíčku 

 Pro potřeby výběru balíčku jsem zvolil balíčky televizních kanálů od poskytovatele satelitních 

služeb Skylink40, jehož jsem zvolil, neboť vlastním jednu jeho čipovou kartu pro dekódování 

šifrovaných kanálů. Samozřejmě lze v případě zájmu zvolit i jiného poskytovatele. Aby mohl 

program porovnávat sledované kanály s jednotlivými programovými balíčky poskytovatele Skylink, 

bylo zapotřebí vytvořit a vložit XML struktury pro tyto balíčky do souboru k tomu určenému 

(channel_packages.xml). Po vložení těchto struktur do daného souboru jsem se mohl pustit do 

zjišťování vhodného balíčku. Nejprve jsem se pokusil balíček vybrat ručně a následně jsem nechal 

program, aby mi nějaký balíček doporučil. Výsledky obou testů porovnal a zjišťoval jsem, jak moc se 

jednotlivé výsledky shodují nebo liší. 

 

6.3.2.1 Manuální výběr 

 Pro ruční výběr balíčku jsem si nejprve prohlédl a kategoricky rozebral sledované kanály. Díky 

mým zkušenostem s poskytovatelem Skylink vím, že většina českých a slovenských kanálů je 

poskytována za cenu servisního poplatku v balíčku Digital + Digital HD. Servisní poplatek firma 

zavedla po sloučení s poskytovatelem CS Link41. Skylink sice uvádí, že balíček Digital + Digital HD 

stojí 0 Kč, ale vždy je nutno zaplatit cenu servisního poplatku, je tomu i tak u ostatních balíčků, ve 

kterých je tato cena zahrnuta. Podíval jsem se tedy na kanály, které uživatelé sledovali, a zjistil jsem, 

že v tomto balíčku nejsou zahrnuty některé placené kanály (Viasat History, Viasat Nature, Viasat 

Explore, Eurosport CZ, AXN, Nova Sport, Discovery, National Geographic). Následně jsem proto 

hledal na stránkách poskytovatele Skylink co nejlevnější balíček, který by všechny sledované kanály 

obsahoval. Začal jsem u nejlevnějšího základního balíčku Mini. Tento balíček stojí 179 Kč a obsahuje 

kromě českých a slovenských kanálů z balíčku Digital + Digital HD ještě šest filmových, tři 

sportovní, jeden hudební, čtyři dětské a dva erotické kanály. Porovnal jsem jej se sledovanými kanály 

a zjistil jsem, že neobsahuje kanály Nova Sport, Discovery a National Geographic. Proto jsem se 

zaměřil na druhý nejlevnější balíček Flexi 7 za cenu 269 Kč, který obsahuje oproti balíčku 

Digital + Digital HD navíc 68 programů. Z tohoto počtu je jedenáct filmových, dvanáct filmových, 

dvacet jedna dokumentárních, jedenáct hudebních, osm dětských a pět erotických. Následně jsem 

porovnal tento balíček se sledovanými programy a zjistil jsem, že obsahuje všechny sledované 

kanály. Jelikož se jedná o nejlevnější balíček obsahující všechny sledované kanály, tak po manuálním 

výběru považuji balíček Flexi 7 za optimální. 

                                                      
40 Skylink – poskytovatel satelitní digitální televize, <http://www.skylink.cz> 
41 CS Link – bývalý poskytovatel satelitní televize, <http://www.cslink.cz> 

http://www.skylink.cz/
http://www.cslink.cz/
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6.3.2.2 Výběr programem 

 Následně jsem v aplikaci spustil generování statistik a přistoupil jsem k nabídce pro zjištění 

optimálního balíčku. V této nabídce mi program doporučil tyto tři balíčky: Skylink Flexy 7, 

Skylink Multi a Skylink Kombi, které se dle programu obsahují všechny sledované kanály. Výstup 

programu naleznete na obrázku 6.7.  

 Abych mohl důkladněji porovnat, zda je výstup programu správný, vytvořil jsem si tabulku, 

která obsahuje všechny balíčky poskytovatele Skylink spolu se skupinou kanálů, které sledovala 

vybraná rodina. Následně jsem ke každému balíčku přiřadil programy, které jsou v daném balíčku 

obsaženy, a zvýraznil jsem barevně kanály, které byly sledovány rodinou. Poté jsem provedl kontrolu 

vhodných balíčků, ty jsem označil oranžovou barvou, a podíval jsem se, zda se balíčky, které program 

doporučil, shodují se mnou označenými balíčky. Výslednou tabulku naleznete v Příloha . Jak je z této 

tabulky patrné, vhodnými balíčky jsou: Skylink Flexy 7, Skylink Multi, Skylink Kombi, Skylink 

Multi HD a Skylink Komplet. Po překontrolování cen balíčků, jsem došel k výsledku, že 

nejoptimálnější z těchto vhodných balíčků jsou: Skylink Flexy 7, Skylink Multi a Skylink Kombi. 

Tímto jsem potvrdil výsledek aplikace a považuji ho za správný. 

 

 

 

Obrázek 6.7 - Doporučený optimální balíček 
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7 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která bude rozšiřovat 

a personalizovat funkce satelitního přijímače. Navrhl jsem a implementoval program, který 

kontroluje, jaké televizní kanály uživatel sleduje, vytváří statistiky sledování těchto programů a po 

jisté době doporučí uživateli pro něj optimální programový balíček od operátorů satelitního vysílání. 

Nad rámec zadání práce jsem implementoval síťovou část aplikace, díky níž je možné statistické 

údaje ukládat na vzdálený server za pomoci protokolu NFS. 

 Aplikace byla programována iteračním stylem, kdy po naprogramování určité části, byla její 

funkčnost ihned ověřena na hardwaru satelitního přijímače, přičemž byly nalézány a opravovány 

drobné i závažnější chyby. Po dokončení programu bylo provedeno dlouhodobé testování u vybrané 

čtyřčlenné rodiny, u které byl satelitní přijímač s programem zapůjčen na čtrnáct dní. Při tomto 

testování došlo ke sběru statistických dat a byly sledovány chyby při dlouhodobém provozu 

přijímače. Poté, co jsem překontroloval správnost výběru optimálního balíčku, jsem rodině sdělil 

výsledek mého testování. Tímto výsledkem bylo doporučení levnějšího balíčku televizních kanálů 

a s ním spojená úspora měsíční ceny 118 Kč.  

 Aplikace je standardní aplikací pro satelitní přijímače s firmwarem Enigma2 a je možné ji 

distribuovat na jiná zařízení obsahující tento firmware prostřednictvím internetu ve formě zdrojových 

kódů. Pro další vývoj aplikace by bylo vhodné se zaměřit na rozšíření výběru balíčků o jiné 

poskytovatele satelitní televize s možností zvolit si, které z nich chce uživatel do výběru optimálního 

balíčku zařadit. 
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Příloha A 

Obsah CD 

 Bakalářská práce v elektronické podobě 

 Zdrojové kódy aplikace  
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Příloha B 

7.1 Tabulka příkazů pro vzdálené ovládání 

 Tato tabulka obsahuje číslo příkazu, který je nutno zadat při vzdálené obsluze přijímače skrze 

webové programové rozhraní a popis činnosti/tlačítka ovladače, kterou daný příkaz vyvolává. Tato 

tabulka je převzata z 55[13] . 

 

Číslo příkazu Příkaz/Tlačítko ovladače 

116 Zapnutí 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

7 6 

8 7 

9 8 

10 9 

11 0 

103 Nahoru 

105 Doleva 

106 Doprava 

108 Dolů 

113 Vypnout zvuk 

114 Ztišit hlasitost 

115 Zesílit hlasitost 

138 Pomoc 

139 Menu 

174 Zpět 

352 OK 

358 Info 

377 TV 
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385 Rádio 

388 Text 

392 Audio 

393 Video 

398 Červené tlačítko 

399 Zelené tlačítko 

400 Žluté tlačítko 

401 Modré tlačítko 

402 Další balíček oblíbených kanálů 

403 Předchozí balíček obl. kanálů 

407 Další kanál 

412 Předchozí kanál 
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Příloha C 

Tabulka balíčků kanálů společnosti Skylink 

 

 V této tabulce je zahrnuta také skupina kanálů sledovaných vybranou rodinou během 

dlouhodobého testování aplikace, tento balíček je v tabulky v prvním sloupci a je označený nápisem 

Sledované programy.   

 Vhodným balíčkem kanálů je myšlen takový balíček, který obsahuje všechny kanály, které byly 

vybranou rodinou sledovány po čas dlouhodobého testování. Oproti tomu za Běžný balíček je 

považován takový balíček, který nesplňuje požadavek na obsažení všech kanálů sledovaných 

vybranou rodinou. 
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Přehled balíčků  
Základní balíčky 

Sledované 
kanály 

Digital + Digital HD Mini Flexi 7 

CT 1 1 1 1 1 

CT 2 1 1 1 1 

CT sport 1 1 1 1 

CT 24 1 1 1 1 

CT D / CT art 1 1 1 1 

Nova 1 1 1 1 

Nova Cinema 1 1 1 1 

FANDA 1 1 1 1 

Prima 1 1 1 1 

Prima COOL 1 1 1 1 

Prima Love 1 1 1 1 

Prima ZOOM 1 1 1 1 

TV Barrandov 1 1 1 1 

TELKA 1 1 1 1 

SMICHOV 1 1 1 1 

STV1 1 1 1 1 

STV2 1 1 1 1 

Markiza 1 1 1 1 

DOMA 1 1 1 1 

DAJTO 1 1 1 1 

TV JOJ 1 1 1 1 

JOJ PLUS 1 1 1 1 

WAU 0 1 1 1 

regionalnitelevize.cz 0 1 1 1 

Ocko TV 1 1 1 1 

TA3 0 1 1 1 

tv8 0 1 1 1 

SLAGR TV 0 1 1 1 

RELAX Pohoda 0 1 1 1 

REBEL 0 1 1 1 

Active 0 1 1 1 

TV Lux 0 1 1 1 

Noe TV 0 1 1 1 

CT 1 JM 0 1 1 1 

CT 1 SM 0 1 1 1 

TV Regina 0 1 1 1 

Retro 0 1 1 1 

Prima COOL HD 0 1 1 1 

Nova HD 0 1 1 1 

FANDA HD 0 1 1 1 

Markiza HD 0 1 1 1 
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Prima HD 0 1 1 1 

Nova Cinema HD 0 1 1 1 

DAJTO HD 0 1 1 1 

TV JOJ HD 0 1 1 1 

JOJ PLUS HD 0 1 1 1 

CT 1 HD 0 1 1 1 

CT sport HD 0 1 1 1 

AXN 1 0 1 1 

AMC 0 0 0 1 

Film+ 0 0 1 1 

Cinemax 0 0 0 0 

FILMBOX 0 0 0 1 

FilmBox Family 0 0 0 0 

FILMBOX HD 0 0 0 1 

Film Europe HD 0 0 0 1 

FilmBox Plus 0 0 0 1 

FilmBox Premium 0 0 0 0 

HBO HD 0 0 0 0 

HBO Comedy 0 0 0 0 

HBO 2 0 0 0 0 

CS Film 0 0 1 1 

HORROR FILM 0 0 1 1 

Kino CS 0 0 1 1 

KinoSvet 0 0 0 0 

Universal Channel 0 0 1 1 

Auto Moto Sport HD 0 0 0 1 

EDGE 0 0 0 1 

Eurosport CZ 1 0 1 1 

Eurosport HD 0 0 0 1 

Eurosport 2 HD 0 0 1 1 

FightBox HD 0 0 0 0 

Slovak Sport 0 0 1 1 

Golf Channel 0 0 0 1 

Nova Sport 1 0 0 1 

Nova Sport HD 0 0 0 1 

Sport 1 0 0 0 1 

Sport 2 HD 0 0 0 1 

Sport 5 0 0 0 1 

Viasat Explore 1 0 1 1 

Viasat History 1 0 1 1 

Viasat Nature 1 0 1 1 

Viasat HD 0 0 0 1 

Animal Planet 0 0 0 1 

Crime and Invest. CZ 0 0 0 1 

Discovery 1 0 0 1 
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Discovery HD 0 0 0 1 

DocuBox HD 0 0 0 0 

Doku CS 0 0 1 1 

Fine Living 0 0 0 1 

Fishing and Hunting 0 0 0 1 

Food Network 0 0 0 1 

Food Network HD 0 0 0 1 

History Channel HD 0 0 0 1 

Mnam TV 0 0 1 1 

Nat Geo Channel 1 0 0 1 

Nat Geo Channel HD 0 0 0 1 

Nat Geo Wild HD 0 0 0 1 

Spektrum HD 0 0 0 1 

Travel Channel HD 0 0 0 1 

TV Paprika 0 0 0 1 

Muzika CS 0 0 1 1 

Brava HD 0 0 0 1 

iConcerts 0 0 0 1 

MTV Dance 0 0 0 1 

MTV Europe CZ 0 0 0 1 

MTV Hits 0 0 0 1 

MTV Rocks 0 0 0 1 

QYOU HD 0 0 0 1 

Unitel Classica HD 0 0 0 1 

VH1 0 0 0 1 

VH1 Classic 0 0 0 1 

CS Mini 0 0 1 1 

ducktv 0 0 1 1 

Minimax 0 0 1 1 

RiK 0 0 1 1 

Boomerang CZ 0 0 0 1 

Disney Channel 0 0 0 1 

JimJam 0 0 0 1 

Nickelodeon 0 0 0 1 

Brazzers TV 0 0 1 1 

Spice 0 0 1 1 

LEO TV 0 0 0 1 

Hustler 0 0 0 0 

Hustler HD 0 0 0 1 

Penthouse 0 0 0 1 

EroXXX HD 0 0 0 0 

Man-X 0 0 0 0 

Vivid CZ 0 0 0 0 
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Přehled balíčků  
Základní balíčky 

Multi HD Plus Kombi Multi HD Komplet 

CT 1 1 1 1 1 1 

CT 2 1 1 1 1 1 

CT sport 1 1 1 1 1 

CT 24 1 1 1 1 1 

CT D / CT art 1 1 1 1 1 

Nova 1 1 1 1 1 

Nova Cinema 1 1 1 1 1 

FANDA 1 1 1 1 1 

Prima 1 1 1 1 1 

Prima COOL 1 1 1 1 1 

Prima Love 1 1 1 1 1 

Prima ZOOM 1 1 1 1 1 

TV Barrandov 1 1 1 1 1 

TELKA 1 1 1 1 1 

SMICHOV 1 1 1 1 1 

STV1 1 1 1 1 1 

STV2 1 1 1 1 1 

Markiza 1 1 1 1 1 

DOMA 1 1 1 1 1 

DAJTO 1 1 1 1 1 

TV JOJ 1 1 1 1 1 

JOJ PLUS 1 1 1 1 1 

WAU 1 1 1 1 1 

regionalnitelevize.cz 1 1 1 1 1 

Ocko TV 1 1 1 1 1 

TA3 1 1 1 1 1 

tv8 1 1 1 1 1 

SLAGR TV 1 1 1 1 1 

RELAX Pohoda 1 1 1 1 1 

REBEL 1 1 1 1 1 

Active 1 1 1 1 1 

TV Lux 1 1 1 1 1 

Noe TV 1 1 1 1 1 

CT 1 JM 1 1 1 1 1 

CT 1 SM 1 1 1 1 1 

TV Regina 1 1 1 1 1 

Retro 1 1 1 1 1 

Prima COOL HD 1 1 1 1 1 

Nova HD 1 1 1 1 1 

FANDA HD 1 1 1 1 1 

Markiza HD 1 1 1 1 1 
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Prima HD 1 1 1 1 1 

Nova Cinema HD 1 1 1 1 1 

DAJTO HD 1 1 1 1 1 

TV JOJ HD 1 1 1 1 1 

JOJ PLUS HD 1 1 1 1 1 

CT 1 HD 1 1 1 1 1 

CT sport HD 1 1 1 1 1 

AXN 1 0 1 1 1 

AMC 1 0 1 1 1 

Film+ 1 0 1 1 1 

Cinemax 0 0 0 0 1 

FILMBOX 1 0 1 1 1 

FilmBox Family 0 0 0 0 1 

FILMBOX HD 0 1 0 1 1 

Film Europe HD 0 1 1 1 1 

FilmBox Plus 1 0 1 1 1 

FilmBox Premium 0 0 0 0 1 

HBO HD 0 0 0 0 1 

HBO Comedy 0 0 0 0 1 

HBO 2 0 0 0 0 1 

CS Film 1 0 1 1 1 

HORROR FILM 1 0 1 1 1 

Kino CS 1 0 1 1 1 

KinoSvet 0 0 0 0 1 

Universal Channel 1 0 1 1 1 

Auto Moto Sport HD 0 1 1 1 1 

EDGE 0 1 1 1 1 

Eurosport CZ 1 0 1 1 1 

Eurosport HD 0 1 1 1 1 

Eurosport 2 HD 1 1 1 1 1 

FightBox HD 0 0 0 0 1 

Slovak Sport 1 0 1 1 1 

Golf Channel 1 0 1 1 1 

Nova Sport 1 0 1 1 1 

Nova Sport HD 0 1 1 1 1 

Sport 1 1 0 1 1 1 

Sport 2 HD 1 1 1 1 1 

Sport 5 1 0 1 1 1 

Viasat Explore 1 0 1 1 1 

Viasat History 1 0 1 1 1 

Viasat Nature 1 0 1 1 1 

Viasat HD 0 1 1 1 1 

Animal Planet 0 0 1 1 1 

Crime and Invest. CZ 1 0 1 1 1 

Discovery 1 0 1 1 1 
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Discovery HD 0 1 1 1 1 

DocuBox HD 0 0 0 0 1 

Doku CS 1 0 1 1 1 

Fine Living 0 0 1 1 1 

Fishing and Hunting 1 0 1 1 1 

Food Network 0 0 1 1 1 

Food Network HD 0 1 1 1 1 

History Channel HD 1 1 1 1 1 

Mnam TV 1 0 1 1 1 

Nat Geo Channel 1 0 1 1 1 

Nat Geo Channel HD 0 1 1 1 1 

Nat Geo Wild HD 1 1 1 1 1 

Spektrum HD 0 1 1 1 1 

Travel Channel HD 0 1 1 1 1 

TV Paprika 0 0 1 1 1 

Muzika CS 1 0 1 1 1 

Brava HD 0 1 0 1 1 

iConcerts 0 1 0 1 1 

MTV Dance 0 0 1 1 1 

MTV Europe CZ 1 0 1 1 1 

MTV Hits 0 0 1 1 1 

MTV Rocks 0 0 1 1 1 

QYOU HD 0 1 1 1 1 

Unitel Classica HD 0 1 0 1 1 

VH1 0 0 1 1 1 

VH1 Classic 0 0 1 1 1 

CS Mini 1 0 1 1 1 

ducktv 1 0 1 1 1 

Minimax 1 0 1 1 1 

RiK 1 0 1 1 1 

Boomerang CZ 0 0 1 1 1 

Disney Channel 1 0 1 1 1 

JimJam 1 0 1 1 1 

Nickelodeon 1 0 1 1 1 

Brazzers TV 1 0 1 1 1 

Spice 1 0 1 1 1 

LEO TV 1 0 1 1 1 

Hustler 0 0 0 0 1 

Hustler HD 0 1 1 1 1 

Penthouse 0 0 1 1 1 

EroXXX HD 0 0 0 0 1 

Man-X 0 0 0 0 1 

Vivid CZ 0 0 0 0 1 
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Přehled balíčků  
Prémiové balíčky 

Film Europe + CS TV MixBox CS Film + CS Mini HBO Standard 

CT 1 1 1 1 1 

CT 2 1 1 1 1 

CT sport 1 1 1 1 

CT 24 1 1 1 1 

CT D / CT art 1 1 1 1 

Nova 1 1 1 1 

Nova Cinema 1 1 1 1 

FANDA 1 1 1 1 

Prima 1 1 1 1 

Prima COOL 1 1 1 1 

Prima Love 1 1 1 1 

Prima ZOOM 1 1 1 1 

TV Barrandov 1 1 1 1 

TELKA 1 1 1 1 

SMICHOV 1 1 1 1 

STV1 1 1 1 1 

STV2 1 1 1 1 

Markiza 1 1 1 1 

DOMA 1 1 1 1 

DAJTO 1 1 1 1 

TV JOJ 1 1 1 1 

JOJ PLUS 1 1 1 1 

WAU 1 1 1 1 

regionalnitelevize.cz 1 1 1 1 

Ocko TV 1 1 1 1 

TA3 1 1 1 1 

tv8 1 1 1 1 

SLAGR TV 1 1 1 1 

RELAX Pohoda 1 1 1 1 

REBEL 1 1 1 1 

Active 1 1 1 1 

TV Lux 1 1 1 1 

Noe TV 1 1 1 1 

CT 1 JM 1 1 1 1 

CT 1 SM 1 1 1 1 

TV Regina 1 1 1 1 

Retro 1 1 1 1 

Prima COOL HD 1 1 1 1 

Nova HD 1 1 1 1 

FANDA HD 1 1 1 1 

Markiza HD 1 1 1 1 

Prima HD 1 1 1 1 



 68 

Nova Cinema HD 1 1 1 1 

DAJTO HD 1 1 1 1 

TV JOJ HD 1 1 1 1 

JOJ PLUS HD 1 1 1 1 

CT 1 HD 1 1 1 1 

CT sport HD 1 1 1 1 

AXN 0 0 0 0 

AMC 0 0 0 0 

Film+ 0 0 0 0 

Cinemax 0 0 0 0 

FILMBOX 0 0 0 0 

FilmBox Family 0 1 0 0 

FILMBOX HD 0 1 0 0 

Film Europe HD 1 0 0 0 

FilmBox Plus 0 0 0 0 

FilmBox Premium 0 1 0 0 

HBO HD 0 0 0 1 

HBO Comedy 0 0 0 1 

HBO 2 0 0 0 1 

CS Film 0 0 1 0 

HORROR FILM 0 0 1 0 

Kino CS 1 0 0 0 

KinoSvet 0 0 0 0 

Universal Channel 0 0 0 0 

Auto Moto Sport HD 0 0 0 0 

EDGE 0 0 0 0 

Eurosport CZ 0 0 0 0 

Eurosport HD 0 0 0 0 

Eurosport 2 HD 0 0 0 0 

FightBox HD 0 1 0 0 

Slovak Sport 0 0 0 0 

Golf Channel 0 0 0 0 

Nova Sport 0 0 0 0 

Nova Sport HD 0 0 0 0 

Sport 1 0 0 0 0 

Sport 2 HD 0 0 0 0 

Sport 5 0 0 0 0 

Viasat Explore 0 0 0 0 

Viasat History 0 0 0 0 

Viasat Nature 0 0 0 0 

Viasat HD 0 0 0 0 

Animal Planet 0 0 0 0 

Crime and Invest. CZ 0 0 0 0 

Discovery 0 0 0 0 

Discovery HD 0 0 0 0 
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DocuBox HD 0 1 0 0 

Doku CS 1 0 0 0 

Fine Living 0 0 0 0 

Fishing and Hunting 0 0 0 0 

Food Network 0 0 0 0 

Food Network HD 0 0 0 0 

History Channel HD 0 0 0 0 

Mnam TV 0 0 0 0 

Nat Geo Channel 0 0 0 0 

Nat Geo Channel HD 0 0 0 0 

Nat Geo Wild HD 0 0 0 0 

Spektrum HD 0 0 0 0 

Travel Channel HD 0 0 0 0 

TV Paprika 0 0 0 0 

Muzika CS 1 0 0 0 

Brava HD 0 0 0 0 

iConcerts 0 0 0 0 

MTV Dance 0 0 0 0 

MTV Europe CZ 0 0 0 0 

MTV Hits 0 0 0 0 

MTV Rocks 0 0 0 0 

QYOU HD 0 0 0 0 

Unitel Classica HD 0 0 0 0 

VH1 0 0 0 0 

VH1 Classic 0 0 0 0 

CS Mini 0 0 1 0 

ducktv 0 0 0 0 

Minimax 0 0 0 0 

RiK 0 0 0 0 

Boomerang CZ 0 0 0 0 

Disney Channel 0 0 0 0 

JimJam 0 0 0 0 

Nickelodeon 0 0 0 0 

Brazzers TV 0 0 0 0 

Spice 0 0 0 0 

LEO TV 0 0 0 0 

Hustler 0 0 0 0 

Hustler HD 0 0 0 0 

Penthouse 0 0 0 0 

EroXXX HD 0 1 0 0 

Man-X 0 0 0 0 

Vivid CZ 0 0 0 0 

 


