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Thiết bị Set-Top Box trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số - Yêu 
cầu kỹ thuật 
Set-Top Box in digital cable television network - Technical requirements 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị Set-Top Box (thiết bị 

giải mã - STB) sử dụng trong mạng phân phối truyền hình cáp kỹ thuật số.  

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 7600 (IEC/CISPR 13): Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính nhiễu tần 

số rađio - Giới hạn và phương pháp đo  

ETSI ETR 289 ed.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional 

Access (CA) within digital broadcasting systems (Truyền hình quảng bá kỹ thuật số (DVB); Hỗ trợ sử 

dụng trộn và truy nhập có điều kiện (CA) trong các hệ thống quảng bá số) 

ETSI TR 101 154 V1.5.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of 

MPEG-2 systems, video and audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications (Truyền 

hình quảng bá kỹ thuật số (DVB); Hướng dẫn sử dụng các hệ thống MPEG-2, hình và tiếng trong các 

ứng dụng quảng bá mặt đất, cáp và vệ tinh)  

ETSI TS 102 006 V1.3.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update 

in DVB Systems (Truyền hình quảng bá kỹ thuật số (DVB); Chi tiết kỹ thuật cho cập nhật phần mềm 

hệ thống trong các hệ thống DVB) 

ETSI EN 300 468 V1.4.1 (2000-11): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service 

Information (SI) in DVB systems (Truyền hình quảng bá kỹ thuật số (DVB); Chi tiết kỹ thuật cho thông 

tin dịch vụ (SI) trong các hệ thống DVB) 

ETSI EN 50083-7: Cable networks for television signals, sound signals and interative services – Part 7: 

System performance (Mạng cáp cho tín hiệu truyền hình, tín hiệu âm thanh và các dịch vụ tương tác - 

Phần 7: Chất lượng hệ thống) 

ITU Report 624-4: Characteristics of Television Systems (Các đặc tính của hệ thống truyền hình) 

ITU-R BT.653-3: Teletext systems (Các hệ thống truyền văn bản) 
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