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УРОК 87 

 

ТЕМА: «TV-тюнери та пристрої захоплення відеозображень.» 

 

МЕТА:  
- Розглянути   призначення TV-тюнерів 

- Вивчити  види та призначення TV-тюнерів 

- Опанувати  порядок вибору, підключення та налаштування TV-тюнерів 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового  матеріалу: 

Іноді хочеться зробити з свого стаціонарного комп'ютера або ноутбука ціле 

мультимедійний пристрій з великими можливостями, перетворивши його в 

просунутий телевізор. У такому разі необхідно використовувати аналоговий або 

зовнішній ТВ-тюнер, який може приймати сигнал в стандартах DVB-T, DVB-T2, DVB-

S і ін. Одні пристрої такого типу призначені для установки в стаціонарний комп'ютер, 

інші – оснащені USB-портом і підходять для ноутбука. Крім того, є пристрої, що 

працюють без ПК – для них потрібен тільки монітор, колонки. 

1. Що таке ТВ-тюнер 

Це пристрій являє собою рід телевізійного приймача, основна функція якого полягає в 

прийомі телевізійного сигналу в різних форматах мовлення з відображенням картинки 

на моніторі. Простіше кажучи, воно є платою або приставкою для ПК. Прийом 

аналогового сигналу і цифрових телевізійних каналів забезпечується за рахунок 

зовнішньої або внутрішньої антени супутникового або кабельного ТБ. Більшість 

сучасних телевізійних приймачів такого типу здатні приймати FM-радіостанції і 

можуть застосовуватися в якості приладів для захоплення відео. 

Аналоговий або цифровий тюнер для телевізора, насамперед, здатний забезпечити 

перегляд телевізійних програм, в тому числі з супутникових каналів. Дивитися їх 

можна як на повному екрані ПК, так і в зменшеному вигляді. Крім того, пристрій може 

ловити радіо і робити запис – одна з 

найпривабливіших причин покупки 

пристрою. Залежно від механізму 

запису з допомогою нього можна 

записувати радіо або відео в т. н. 

ручному режимі. У деяких тюнерів ТБ є 

планувальник, записує цікаві 

телепередачі без участі користувача. 

 



 

Завдяки функції прийому тюнер здатний приймати телевізійні сигнали в різних 

форматах мовлення. Його використовують для прийому каналів європейського 

стандарту ефірного цифрового мовлення (DVB-T, DVB-T2), американське (ATSC), 

японського і південноамериканського (ISDB-T) та ін Що стосується принципу роботи, 

то приймач отримує від зовнішнього джерела сигнал, після чого передає його на 

демодулятор. Останній розділяє і отримує сигнали від несучого сигналу. Для 

перегляду ТБ на ПК необхідна установка на комп'ютері відповідного програмного 

забезпечення (ПО). 

 

Класифікація ТВ-тюнерів також здійснюється відповідно до типу передачі сигналу: 

 ефірне; 

 Супутникове; 

 Кабельне. 

Тепер розглянемо кожен з цих типів більш докладно. Цифрове телебачення DVB T2 

прийнято називати ефірним або наземним. Це формат нового покоління, що 

забезпечує якісну передачу даних. Особливість даного типу полягає в тому, що 

аудіосигнал і відеосигнал передаються ретрансляторами. Щоб налаштувати прийом 

звуку і зображення, потрібно підключити до телевізора спеціальний ресивер. Сучасні 

моделі ТВ оснащені вбудованими тюнерами. Що стосується антени, то, як вже було 

зазначено вище, навіть звичайне пристрій здатний приймати сигнал. 

Супутниковий формат передачі інформації передбачає використання однойменного 

типу сигналу. Передача здійснюється через супутник, що знаходиться на 

навколоземній орбіті. Прийом забезпечує спеціальна антена - тарілка. Декодування 

виконується також тюнером. 

Кабельне ТБ - спосіб передачі інформації шляхом підключення кабелю до телевізора 

або спеціальним ресивера. Переважно послуги підключення такого телебачення 

https://subcase.ru/uk/kak-nastroit-cifrovoe-televidenie-dvb-t2-oborudovanie-dlya-cifrovogo-televideniya--.html


 

надають провайдери. З абонентів стягується щомісячна плата. Її розмір прямо 

залежить від пакета, підписку на який оформив користувач. 

Основні переваги передачі аудіосигналу і відеосигналу через цифрові канали: 

1. Максимальна стійкість до всіляких перешкод. З великою часткою впевненості 

можна говорити про те, що при цифровій передачі інформації перешкоди 

відсутні. Якщо зображення є, значить, воно в відмінній якості. Коли з'являються 

перешкоди або проблеми з сигналом, картинка відсутня. 

2. Для передачі даних через цифрові канали застосовуються передавачі з відносно 

невеликим рівнем потужності. 

3. Висока якість транслюється картинки, а також чисте звучання. 

4. Велика кількість всіляких телеканалів. 

5. Функції настройки мови і субтитрів. 

6. Додаткові можливості по запису, зберігання і управління контентом. 

Безумовно, цей спосіб передачі інформації має також певні недоліки, які потрібно 

враховувати: 

 Проблеми з потужністю цифрового сигналу стають причиною відсутності 

зображення; 

 Якість сигналу безпосередньо залежить від погодних умов, коли починається 

гроза, шквальний вітер, сильні опади, телемовлення переривається; 

 Для підтримки цифрового телебачення потрібно, щоб коректно функціонувало 

безліч ретрансляторів сигналів - телевізійних вишок. 

Якщо зіставити переваги і недоліки, то можна прийти до висновку, що цифрова 

передача даних - дійсно прогресивний вид телевізійного мовлення. 

2. Кращі ТБ-тюнери 

Плануючи купити ТВ-тюнер для телевізора, ознайомтеся з поточною ситуацією на 

сучасному ринку. Приставки такого типу можуть бути внутрішніми, тобто 

встановлюються в комп'ютер, зовнішніми USB, які використовуються в більшості 

випадків для роботи з ноутбуками і зовнішніх апаратних пристроїв. Останні не мають 

роз'єм USB, але при цьому підключаються в розрив між монітором і відеокартою – 

комп'ютер для їх роботи не потрібен. Найпопулярнішими є внутрішні видеотюнеры – 

вони в плані можливостей більш просунуті. Фінішна обробка і виведення відео 

реалізується. 

 



 

 

Аналоговий ТВ-тюнер 

Як правило, чисто аналогові приставки сучасні виробники вже практично не 

випускають, т. к. вони були замінені на гібридні видеотюнеры. Такі пристрої здатні 

приймати як аналогові, так і цифрові сигнали. Замовити підходяще пристрій з 

доставкою по пошті ви можете в будь-якому спеціалізованому інтернет-магазині. 

Відмінним мобільним пристроєм для перегляду кабельних, супутникових каналів є: 

 назва моделі: Vga MTV box; 

 ціна: 593 грн.; 

 характеристики: розміри – 12,5х7,5х1,8 см, періодичність виходу – 37кГц-75 кГц, 

відео-вхід – 1Vp-р (psl/ntsc), роздільна здатність – від 800х600 до 1920x1200; 

 плюси: вбудований динамік, хороші функціонал; 

 мінуси: немає. 

 

Наступний приймач являє собою портативний аналоговий відеотюнер з таймером 

перемикання, календаря та іншими допоміжними функціями. Коштує відносно 

дешево: 

 назва моделі: HDTV HD LCD TV Box; 

 ціна: 408 грн.; 

 характеристики: розміри – 12,5х8,5х2 см, вага – 103 г, періодичність виходу – 37кГц-

75 кГц, швидкість регенерації – 60HZ, відео-вхід – 1VP-P (PAL/NTSC), роздільна 

здатність – від 800х600 до 1920x1200; 

 плюси: стабільна і чітка картинка; 

 мінуси: немає. 

 

Цифровий 



 

З розвитком цифрового телебачення, велике поширення одержують портативні 

пристрої, які можуть здійснювати прийом сигналу в цифрових стандартах DVB-T і 

DVB-2, DVB-S і DVB-S2 та ін. У продажу в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах 

країни можна знайти чимало пристроїв такого типу, деякі з яких реалізуються з 

непоганими знижками. Як варіант, вас зацікавить зовнішній TV-тюнер: 

 назва моделі: Top box AM-01; 

 ціна: 519 грн.; 

 характеристики: виконання – зовнішнє, підтримка HD 720p, 1080i, 1080p, 16:9, 

цифрові стандарти – DVB-T2, розміри – 168х35х102 мм, вага – 500 г; 

 плюси: працює без ПК, таймер запису; 

 мінуси: габарити. 

 

Наступна приставка має універсальний пульт управління, мережевий шнур і 

кронштейн з кабелем для жорсткого диска. Коштує цей автономний відеотюнер на 

порядок дорожче аналогів: 

 назва моделі: Openbox SX9 Combo HD; 

 ціна: 3519 грн.; 

 характеристики: виконання – зовнішнє, операційна система – Linux, підтримка HD 

720p, 1080i, 1080p, цифрові стандарти – DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S; 

 плюси: безліч додаткових опцій, є дисплей; 

 мінуси: коштує дорого, немає відеозахоплення за таку вартість. 

 
Зовнішній ТВ-тюнер 

Хорошим вибором стане зовнішній тюнер Т2, який за своєю функціональністю 

практично не відрізняється від внутрішнього аналога. Для підключення зовнішньої 

приставки теж потрібна установка драйверів і відповідного програмного забезпечення. 

Якість прийому каналів сильно залежить від конкретної модифікації і іноді може бути 

не дуже хорошим. Плюсом є можливість підключення, не розкриваючи ПК. Для 

ноутбуків використовувати незручно, т. к. займає зайве місце. Одне з пристроїв 

категорії: 



 

 назва моделі: Dexp HD 1702M; 

 ціна: 426 грн.; 

 характеристики: підтримка HD 720p, 1080i, 1080p,16:9, розміри – 148х35х70 мм; 

 плюси: наявність дисплея, режим відкладеного перегляду; 

 мінуси: немає. 

 

Зверніть увагу на ще один зовнішній варіант – Top box AM-06 з автономним типом 

підключення. Дізнатися, скільки коштує ТВ-тюнер такого типу ви можете нижче: 

 назва моделі: Top box AM-06; 

 ціна: 381 грн.; 

 характеристики: підтримка HD 720p, 1080i, 1080p,16:9, розміри – 115х22х75 мм, вага – 

200 г; 

 плюси: є режим відкладеного перегляду, таймер здійснення запису; 

 мінуси: немає. 

 
Внутрішній 

Для перегляду цифрового і аналогового телебачення можна придбати внутрішнє 

пристрій, який встановлюється безпосередньо в ПК. Це дуже зручно в плані економії 

місця, але телепередачі в такому випадку можна дивитися тільки при включеному 

комп'ютері. Для роботи потрібно встановити драйвери і ПО. Один з 

багатофункціональних варіантів: 

 назва моделі: TBS 6680; 

 ціна: 5163 грн.; 

 характеристики: спосіб підключення – PCI-Express, сумісність – Windows XP / Vista/ 

7/8/10, Linux, розміри – 145х104 мм, вага – 122 г; 

 плюси: можна підключити зовнішній ІЧ-датчик, подвійний слот CI; 

 мінуси: коштує дорого. 



 

 

Взагалі, внутрішні TV-тюнери вважаються найбільш багатофункціональними, вони 

можуть приймати телевізійні канали, як з антени, так і з кабельного ТБ. Підключення 

наступної приставки проводиться за допомогою PCI-Express. Відмінною особливістю 

є захоплення аналогового відео детальніше: 

 назва моделі: Beholder Behold TV T8; 

 ціна: 2037 грн.; 

 характеристики: підтримка HD 720p, 1080i, підтримує аналогові і цифрові стандарти, 

сумісність – Windows 2000/XP/2003/MCE/Vista/7/8 32/64 біт; 

 плюси: є FM-тюнер, таймер запису, відеозахват; 

 мінуси: коштує дорого. 

 
Для телевізора 

Є приставки, які можна підключати не тільки до стаціонарного комп'ютера або 

ноутбука, але і до телевізора. Одним з них є BBK SMP123HDT2. Цей прилад, 

спеціально розроблений компанією BBR, здатний передавати сигнал від ресивера до 

телевізора за допомогою композитного відеовиходу або HDMI-роз'єму. Докладніше 

про параметри товару: 

 назва моделі: BBK SMP123HDT2; 

 ціна: 478 грн.; 

 характеристики: зовнішній цифровий, виведення HD-зображення, підтримка HD 720p, 

1080i, 1080p, розміри – 120х30х115 мм, вага – 210 кг; 

 плюси: хороший функціонал, прийнятна вартість; 

 мінуси: прошивка підтримує мало аудіокодеків. 

 



 

Цифровий приймач D-Color DC921HD має якісні комплектуючі та новітнє ПЗ. Він 

здатний передавати яскраву і чітку картинку, і підтримувати форматі MPEG4 AVC H. 

264 SD/HD: 

 назва моделі: D-Color DC921HD DVB-T2; 

 ціна: 329 грн.; 

 характеристики: зовнішній, тип підключення – автономний, максимальна роздільна 

здатність – до 1920х1080, розміри – 116х32х100 мм; 

 плюси: низька вартість, є таймер запису, телетекст; 

 мінуси: слабкий прийом, іноді зависає. 

 
Для комп'ютера 

Існує ціла категорія ТВ-тюнерів для комп'ютерів. Щоб заощадити на їх придбання, 

шукайте магазини, проводять різноманітні акції та розпродажі. Відмінною покупкою 

може стати внутрішній TV-тюнер для комп'ютера Technologies Nova T2 2.0 від 

AverMedia з висновком HD-зображення: 

 назва моделі: AVerMedia Technologies Nova T2; 

 ціна: 1441 грн.; 

 характеристики: підключення до ПК – PCI-Express, є захоплення аналогового відео, 

сумісність – Windows 8.1 / 8 / 7 / XP (32/64-Bit), вага – 51 г; 

 плюси: наявність телетекст, таймер запису, хороша якість; 

 мінуси: недопрацьоване ПО, коштує дорого. 

 
Ознайомтеся з ще одним пристроєм для ПК – Espada ESP-DVBT2. На відміну від 

попереднього цей TV-тюнер є зовнішнім. Він має підтримку декількох звукових 

доріжок і функцію відкладеного перегляду Time shifting: 

 назва моделі: Espada ESP-DVBT2; 

 ціна: 677 грн.; 

 характеристики: підключення до ПК через USB, є FM-тюнер, підтримувані 

телестандарты – DVB-T2, DVB-T, DVB-C, розміри – 28х16х91 мм, вага – 110 г; 

 плюси: телетекст, таймер, сумісність зі стороннім ПЗ; 

 мінуси: немає. 



 

 
Для ноутбука 

ТВ-тюнери з USV можна використовувати для підключення до ноутбука. Такий 

варіант є не менш зручним і популярним порівняно з іншими. Головне – не 

помилитися з вибором відповідної приставки, яка буде передавати картинку і звук на 

монітор ноутбука чітко і насичено без підвисань. Зверніть увагу на тюнер Rombica з 

підтримкою Windows 8 і ProgDVB і можливістю запису передач за розкладом без 

втрати якості. Пристрій може приймати аналогове DVB-T, DVB-T2 і цифрове радіо зі 

стереозвуком: 

 назва моделі: Rombica Pro DVB-T2; 

 ціна: 1107 грн.; 

 характеристики: виконання – зовнішнє, підключення до ноутбука та ПК через USB, 

можливе захоплення аналогового відео, підтримка HD 720p, 1080i, 1080p, сумісність – 

Windows 8 / 7 / Vista / XP (32/64-біт), 

 плюси: наявність таймера запису, телетексту, якісна картинка, невисокі системні 

вимоги; 

 мінуси: немає. 

 

AVerMedia Technologies TD310 – ще один TV-тюнер зовнішнього виконання з 

підключенням через USB. У комплекті крім самого пристрою входить компактна 

доладна антена-диполь і пульт дистанційного керування з батарейками: 

 назва моделі: AVerMedia Technologies TD310; 

 ціна: 1204 грн.; 

 характеристики: виконання – зовнішнє, підключення через USB, підтримувані 

телестандарты – DVB-C, DVB-T, DVB-T2, підтримка HD 720p, 1080i, сумісність – 

Windows 8.1 / 8 / 7 (32/64-Bit); 

 плюси: хороша картинка, є таймер запису та телетекст, простота підключення; 

 мінуси: немає. 

 



 

3. Як вибрати ТВ-тюнер 

Збираючись замовити ТВ-тюнер для монітора комп'ютера, ноутбука або автомобіля, 

ознайомтеся з критеріями вибору. Грамотний і грунтовний підхід допоможе обрати 

дійсно оптимальний відеотюнер, який буде здійснювати прийом ТБ-каналів з 

автомобільної антени або супутникового та кабельного ТБ. Для цього зверніть увагу 

на кілька корисних порад: 

 Визначтеся між аналоговим і цифровим пристроєм. Перший варіант відмінно підійде у 

випадку, якщо ви збираєтеся зробити звичне ефірне телебачення, яке приймаєте на 

колективну чи кімнатну дах, або у вас вдома є кабельне ТБ. Цей тип настроювача є 

найбільш складним у реалізації, т. к. він повинен забезпечити гарну якість прийому в 

різних умовах та захист від перешкод. Цифровий може стати кращим варіантом, 

оскільки цифрове телебачення сьогодні стало широко поширеним. Часто можна 

зустріти гібридні моделі, здатні підтримувати кілька типів сигналу. 

 Зробіть вибір між внутрішнім і зовнішнім TV-тюнером. Перший займає мінімум місця, 

т. к. встановлюється всередину ПК, але для цього потрібно відкрити корпус 

комп'ютера. Більш зручним у цьому плані є зовнішнє пристрій з підключенням через 

USB. 

 Зверніть увагу на додаткові функції. Буде добре, якщо обрана модель може 

захоплювати відео, приймати сигнали FM-радіостанцій і т. д. 

Для цифрового телебачення 

Якщо вас цікавить цифрове ТБ, то зверніть увагу на DVB-T тюнером. Порівняно з 

аналоговим мовленням цифрове здатне забезпечити високу якість зображення 

незалежно від різного роду перешкод. Цифровий потік нерідко включає в себе кілька 

аудіотреків, у тому числі багатоканальних. Крім DVB-T, до цифрових видеотюнерам 

відносяться DVB-S/S2 і DVB-C – перші є супутниковими, а другі кабельними. Можете 

відразу придбати свого роду мегагибридный TV-тюнер, які поєднує в собі аналогові і 

два цифрових типу телевізійного мовлення. 

 

 



 

Для аналогового телебачення 

Виборна для аналогів ТБ пристрій обов'язково має бути здатним забезпечити 

прийнятний рівень якості в різних умовах і мати розвинені механізми обробки 

сигналу. Правда, далеко не всі моделі аналогових тюнерів можуть відповідати цим 

вимогам. Деякі пристрої володіють вкрай обмеженим функціоналом і надають 

користувачу картинки незадовільної якості. Особливе значення має функціонал і 

зручність роботи з ПЗ. Ідеальним вибором може стати гібридний варіант ТВ-тюнера, 

який можна використовувати і для цифрового ТБ. 

 

Для автомобіля 

Велику популярність придбали активні антени, що встановлюються всередині салону 

на лобове скло. Такі антени мають компактні розміри. Щоб збільшити функціонал 

пристрою такого типу, підберіть TV-тюнер. Затребувані і цифрові моделі DVB-T2, 

використовувані для прийому різних каналів зв'язку. Завдяки їм ви зможете 

переглядати улюблені передачі на якісному рівні. Серед відомих автомобільних 

цифрових приймачів можна виділити INCAR DTV-16, BGT-TV-Box, MyDean DTV-

1519 та ін.  

 
 

4. Можливості TV-тюнерів 
Основними функціями будь-якого TV-тюнера, як випливає з даного нами вище 

визначення, є прийом, обробка і відтворення на екрані комп'ютерного монітора 

ефірного або кабельного телевізійного сигналу. Однак кожен виробник прагне 

розширити функціональність своїх пристроїв, щоб залучити максимальний коло 

покупців. Розглянемо найпоширеніші додаткові можливості популярних TV-тюнерів. 

Прийом FM-радіо 

Найпоширеніша з додаткових функцій. Не потребує спеціальних схемотехнічних 

рішень, крім гнізда для підключення FM-антени, тому реалізована в більшості TV-

тюнерів. 



 

Відеозахоплення 

Одна з найбільш затребуваних функцій TV-тюнерів. Реалізована практично у 

всіх сучасних пристроях, Крім модульних зовнішніх, які підключаються 

безпосередньо до монітора. 

Відеозахоплення має на увазі можливість збереження одержуваного з аналогового або 

цифрового входу TV-тюнера телевізійного сигналу у вигляді відеофайлу на жорсткому 

диску комп'ютера. В сучасних тюнерах, як правило, передбачено апаратне кодування 

відео відразу в стислому вигляді, що дозволяє істотно економити місце на вінчестері, 

не відволікаючи при цьому частина обчислювальних ресурсів комп'ютера. 

Багато TV-тюнери передбачають можливість виведення телевізійної картинки в 

форматі PIP (Picture-in-picture), коли телепередача виводиться в невеликої частини 

екрану. Це дозволяє одночасно продовжувати працювати (грати) на комп'ютері і 

стежити за тим, що відбувається на телеканалі, наприклад чекати кінця рекламної 

паузи. 

Пристрої відеозахвату: 
До класу TV-тюнерів багато виробників відносять не тільки ті пристрої, які 

приймають і декодують телевізійний сигнал, що транслюється мережами 

телемовлення, але і плати розширення, призначені виключно для захоплення аудіо / 

відеосигналу від будь-якого іншого джерела. В якості такого джерела можуть 

виступати широко поширені ігрові приставки, Мультимедіацентр, приставки HDTV, 

DVD- і Blue-ray-програвачі та будь-який інший джерело відеосигналу. 

Основним зовнішнім відмінністю таких пристроїв відеозахвату від класичних TV-

тюнерів є відсутність роз'ємів для підключення аналогових антен. Найчастіше на 

панелі присутня лише пара роз'ємів HDMI. 

Дистанційне керування 

Переважна більшість TV-тюнерів комплектується пультом дистанційного керування, 

мало відрізняється від звичайного телевізійного. Завдяки його наявності перегляд 

телевізійних програм на екрані комп'ютерного монітора за зручністю не відрізняється 

від їх перегляду на екрані звичайного телевізора. 

Реалізовано дистанційне керування або за допомогою традиційного датчика 

інфрачервоного сигналу, що підключається до окремого гнізда в тюнері, або через 

Bluetooth-інтерфейс. 

Підтримка телетексту, субтитрів і іншої текстової інформації 

Цю функцію дуже легко реалізувати на цифровому пристрої (що може бути простіше 

переформатування текстового ряду?), І в більшості TV-тюнерів вона присутня. Однак 

до сих пір ряд виробників, на жаль, забувають про широке коло користувачів, чия 

рідна письмова мова заснований на кирилиці. На жаль, ми теж входимо в це коло, 

тому, якщо вам необхідна можливість перегляду телетексту, уточнюйте наявність 

підтримки кирилиці до придбання пристрою. 

Підтримка 3D і перетворення 2D в 3D 

Поширення різних стандартів тривимірного відео неминуче призвело до появи TV-

тюнерів, здатних захоплювати і зберігати відповідний сигнал від зовнішніх пристроїв. 

Крім того, в деяких моделях від різних виробників реалізована апаратна можливість 

перетворення звичайного плоского відео в тривимірне. 



 

Функція TimeShift 

Нерідко при перегляді телепередач виникає ситуація, коли вам необхідно ненадовго 

відлучитися від екрану. Прикро, якщо ви не зможете переглянути пропущений шматок 

телетрансляції. За допомогою функції TimeShift (перекладається як "зсув у часі") ви 

фактично можете поставити канал на "паузу" і, повернувшись, продовжити перегляд. 

Очевидно, що при цьому відбувається запис відео на вінчестер і його подальше 

відтворення. Довжина паузи обмежена розміром пам'яті, яку можна виділити на 

жорсткому диску. 

Крім перерахованих вище функцій багато виробників можуть пропонувати і якісь свої 

в конкретних моделях TV-тюнерів. 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Переглянути відео за посиланням:  

- https://www.youtube.com/watch?v=BxyziXbhcGE 

https://www.youtube.com/watch?v=AkpWOvBJzM4&t=2s 

 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxyziXbhcGE
https://www.youtube.com/watch?v=AkpWOvBJzM4&t=2s
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