


I N N O V A T I V E  A N D  C R E A T I V E



PERSONAL ASSET

INDUSTRIAL ASSET
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ASSET



قابل مدیریت باشند

در محل امن نگه داری شوند

نددارای دسترسی های مشخصی باش

دارای فراداده های مناسب باشند

به راحتی در دسترس باشند

آماده توزیع و انتشار باشند

منابع باید
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MEDIA ASSET

BROADCAST ASSET



Delivery Area

Auditing Area 2

Transcoding Area

Ingest Area

Archive Area 1
Archive Area 2

Live Area

Edit Station

بکهپخش یک شتا اجزای تولید 

233

Satellite

VTR

SDI 2

File

NLEs

Playout

CG

Local 
Storage

SDI 1

Local 
Storage

Local 
Storage

Local 
Storage

Local 
Storage

H.W Transcoders

S.W Transcoders

Proxy Generator

Auditors

Ingest Servers

QC

Playlist Maker



نیاز به تامین نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف

لفنیاز به جابجایی فیزیکی محتواها بین نقاط مخت

افزایش روز افزون حجم محتواها

به تکنولوژی ها و ابزاهای متنوعوابستگی 
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چالش های زیر ساختی

پایینپذیری و قابلیت اطمینان دسترسی 

یهزینه  بر بودن تعامل با ابزارها و سامانه های جانب

عدم استفاده بهینه از منابع ماشینی و انسانی
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عدم دسترسی به گزارشات جامع و یکپارچه و عدم اطالع دقیق از وضع موجود در بخش های مختلف

چالش های مدیریتی



Cloud

DATA STORAGE

TAPE STORAGE

235

محتواها پراکنده هستند و پیدا کردن آن ها سخت است

چالش های مدیریتی
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کاری و نیاز به منابع ماشینی و انسانی زیادانجام عملیات تکراری و چند باره 

چالش های مدیریتی



235

چالش های مدیریتی

کنترل دسترسی ها و مجوزها بسیار سخت است



235

تولید و ارائه محتوا برای پلت فرم های مختلف دشوار است

چالش های مدیریتی
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مدیریت وظایف و کنترل کارهای نیروها بسیار سخت است

چالش های مدیریتی
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پیچیدگی فرایندها و جریان های کاری

چالش های مدیریتی



هدر رفت 
زمان

هدر رفت 
هزینه

هدر رفت 
خالقیت ها

استرس 
باال
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تاثیرات منفی



هدر رفت 
زمان

هدر رفت 
هزینه

هدر رفت 
خالقیت ها

استرس 
باال
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بنابراین به یک اتوماسیون یکپارچه نیازمندیم

تاثیرات منفی



بهبود فرایندها اربهبود کسب و ک کارآمدی افزایش سودمندی
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اهداف



MANAGES MEDIA ASSETS FROM INGEST TO DISTRIBUTION
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عملکرد اتوماسیون



شبکهایجاد اتوماسیون و بهبود فرایندهای یک



بکهپخش یک شتا چرخه مدرن تولید 
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بکهایجاد اتوماسیون و بهبود فرایندهای یک ش: گام اول

نینوبهره مندی از فرایند ساز و زیر ساختهای 



فرایندهای 
سفارشی

پردازش های 
دسته ای

مدیریت منابع 
انسانی

داشبوردهای 
سفارشی

خودکارسازی 
روتین ها

مانیتورینگ 
وگزارش سازی

مبتنی بر 
BPMN2

2310

کاراستفاده از استاندارهای جهانی مدیریت کسب و
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مجازی سازی: تجمیع سرویس ها
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پیاده سازی ذخیره سازهای نرم افزار محور



بکهایجاد اتوماسیون و بهبود فرایندهای یک ش: گام اول

نوینبهره مندی از فرایند ساز و زیر ساختهای: گام دوم

یکپارچه سازی بخش های مختلف سازمان



فضای مجازی

آرشیو مرکزی

شبکه های صدا

شبکه کیش

OTTسرویس های برون مرزی

نظارت و ارزیابی

شبکه یک

جزیره ای از واحدهای مستقل دارای اشتراک

2313



سرویس های مشترک

سرویس های 
محلی

جزیره ای از واحدهای مستقل دارای اشتراک

2313

سرویس های 
محلی

سرویس های 
محلی

سرویس های 
محلی



بکهایجاد اتوماسیون و بهبود فرایندهای یک ش: گام اول

ینبهره مندی از فرایند ساز و زیر ساختهای نو: دومگام 

یکپارچه سازی بخش های مختلف سازمان: سومگام 

پیروی از تعامالت جهانی
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FIMS



2315

IMF



بکهایجاد اتوماسیون و بهبود فرایندهای یک ش: گام اول

ینبهره مندی از فرایند ساز و زیر ساختهای نو: دومگام 

یکپارچه سازی بخش های مختلف سازمان: سومگام 

پیروی از تعامالت جهانی: چهارمگام 

ارائه سرویس در فضای ابری
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دریافت سرویس در بستر ابر

ابر عمومی

ابر اختصاصی



گام چهارم گام سوم گام دوم گام اول
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جایگاه صمیم در ارائه ی راهکارهای هر گام

گام پنجم
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Media Asset Managementفراتر از یک : آنچه در پروژه بازار انجام شده است

Integrated Application

MAM

WATERMARK

FINGERPRINT

DRMTRANSCODER

HASH SHOTLIST

PLAYOUT

Uniform UI and UX

Easy to Support, Maintenance and Develop

Integrity of Information and Workflow

No need to Use Different Applications

Integration of Applications

WATERMARK

MAM

FINGERPRINT DRMTRANSCODER HASH SHOTLIST PLAYOUT

RESTFUL SOAP XML RESTFUL JSON SOAP XML
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گرامعماری سرویس : آنچه در پروژه بازار انجام شده است
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گرامعماری سرویس : آنچه در پروژه بازار انجام شده است

اینجست استریم زنده

اینجست فایل

استخراج اطالعات فنی

ترنسکد

تولید شات لیست

درج اثرانگشت

کنترل کیفیت

واترمارک

 ارتباط باTape Library

 خودکارکچاپ

کپی گروهی

رمزنگاری

فشرده سازی

تولید پوستر

 تامنیلتولید

 اصلیاستخراج فریم

حذف فیزیکی فایل
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در سازمانSDSپیاده سازی اولین : آنچه در پروژه بازار انجام شده است

720ترابایت فضای ذخیره سازی

 (چندین پتابایت)نامحدود در افزایش فضای ذخیره سازی

 نسبت به سایر تکنولوژی هاهزینه ی تمام شده ی کمتر

قابلیت استفاده از هر گونه سخت افزار موجود به عنوان ذخیره ساز

عدم وابستگی به برندها و تکنولوژی های مختلف

 خطی کارایی با افزایش ظرفیت ذخیره سازیافزایشی

یک نقطه دسترس
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فتهاستقرار و پیکربندی تجهیزات پیشر: آنچه در پروژه بازار انجام شده است

نام تجهیزاتتعداد

25HPE ProLiant DL380 Gen9 Server SFF

6HPE ProLiant DL380 Gen9 Server LFF

5HPE ProLiant DL580 Gen9 Server

1Spectra T50e Tape Library

2SAN-IBM Storwize V7000 Gen2

2Cisco MDS 9148

10Cisco Nexus 5672

2Cisco Nexus 5696

1Cisco Firepower 9300

1Apear TV
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مشخصات کلی



با تشکر از توجه شما

FINAL CONCLUTIONQUESTION AND ANSWER


