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Broadband 
Integrated 
TeleCaster
ــط  ــا ضب ــده و ی ــای زن ــال ویدیوه ــور ارس ــه منظ ــم، ب ــرکت صمی ــت )BitCaster( ش ــتر اینترن ــر بس ــده ب ــوای زن ــال محت ــامانه ارس س
ــرای  ــده ب ــا اســتفاده از ایــن ســامانه امــکان پوشــش اخبــار و وقایــع زن شــده در بســتر شــبکه IP طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت. ب
خبرنــگاران، آژانس هــای خبــری، رســانه های آنالیــن و اجتماعــی فراهــم می شــود. افزایــش ســرعت انتقــال اطالعــات، قابلیــت 
ــر وب از مهم تریــن ویژگی هــای  اطمینــان باال،پشــتیبانی از طیــف گســترده ای از ورودی هــا و خروجی هــا و مدیریــت سیســتم مبتنــی ب

ــند. ــول می باش ــن محص ای
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امــروزه یکــی از چالــش هــای عمــده ای کــه خبرنــگاران، آژانــس هــای خبــری، رســانه های آنالیــن و اجتماعــی بــا آن روبــرو هســتند، پوشــش اخبــار و وقایــع زنــده 
اســت. ارســال ویدیوهــای زنــده و ضبــط شــده بــر بســتر ماهــواره )SNG(عــالوه بــر زمان بــر بــودن و صــرف هزینه هــای بســیار، تجهیــزات و زیرســاخت های خاصــی 

را نیــز می طلبــد. بــا اســتفاده از راه حل هــای مبتنــی بــر IP می تــوان عــالوه بــر غلبــه بــر ایــن محدودیت هــا، امکانــات بیشــتری را نیــز فراهــم نمــود. 
ــطوح   ــی را در س ــده، راهکارهای ــط ش ــا ضب ــده و ی ــای زن ــرای ویدیوه ــر IP ب ــی ب ــی مبتن ــتم های ویدئوی ــده سیس ــوان ارائه دهن ــه عن ــم، ب ــی صمی ــرکت مهندس ش
میــان رده و پیشــرفته ارائــه می دهــد. از جملــه ایــن راهکارهــا، ارائــه محصولــی بــا عنــوان ســامانه ارســال محتــوای زنــده بــر بســتر اینترنــت )BitCaster( می باشــد.

ــر،  ــل تاخی ــا حداق ــده را ب ــوی زن ــت ویدئ ــن کیفی ــت، بهتری ــردان( اس ــگار( و Server)کارگ ــزاری Client )خبرن ــرم اف ــخه ن ــامل دو نس ــه ش ــول BitCaster ک محص
 ،)Channel Bonding( ــی ــای ارتباط ــد کانال ه ــای بان ــع پهن ــی تجمی ــوژی اختصاص ــد. تکنول ــم می کن ــل فراه ــل حم ــا قاب ــت و ی ــت ثاب ــای موقعی ــرای کاربرده ب
شــبکه های مبتنــی بــر IP از قبیــل Wi-Fi، مودم هــای ماهــواره ای یــا اینترنــت عمومــی را در جهــت افزایــش پهنــای بانــد بــا یکدیگــر پیونــد می دهــد. در مــواردی 
کــه پهنــای بانــد مســیر ارتباطــی از ثبــات کافــی برخــوردار نباشــد، بــرای دســتیابی بــه قابلیــت اطمینــان بــاال و تــداوم ارســال اســتریم در ایــن محصــول از الگوریتــم 
ارســال اســتریم بــا نــرخ بیــت تطبیق پذیــر )ABR: Adaptive Bit Rate( نیــز اســتفاده شــده اســت. ایــن الگوریتــم همــواره شــرایط موجــود در شــبکه را بررســی 

کــرده و بــه صــورت دینامیــک، کیفیــت ویدیــو را متناســب بــا پهنــای بانــد جــاری تغییــر می دهــد.

BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)
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BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)

الگوریتم تجمیع پهنای باند این امکان را به 
کاربر می دهد که واسط های مختلف شبکه را 
به منظور افزایش پهنای باند قابل دسترس، 

با یکدیگر تجمیع کند.

تجمیع پهنای باند

ــم  ــود، الگوریت ــد موج ــای بان ــه پهن ــه ب ــا توج ب
ABR نــرخ بیــت ویدیــو را بــه صــورت دینامیک 

ــا  تنظیــم کــرده و کیفیــت ویدیــو را متناســب ب
ــد جــاری تغییــر می دهــد. پهنــای بان

نرخ بیت تطبیق پذیر

ــای  ــوع، پروتکل ه ــای متن ــت ورودی ه دریاف
ــدد از  ــع متع ــای توزی ــتریمینگ و روش ه اس
جملــه ویژگی هــای بــارز ایــن محصــول بــه 

شــمار می آینــد.

امکانات متعدد

ویژگی های اصلی 

ورودی های متنوع
پشتیانی از طیف گسترده ای از انواع ورودی ها:

ورودی های SDI، HDMI، AV و USB جهت دریافت و ذخیره ویدیو از دستگاه های مختلف
)HLS و RTP, TS, RTMP( استریم های شبکه

ویدیوهای ضبط شده

انکدینگ/ ترنسکدینگ انعطاف پذیر
در این سامانه امکان تنظیم مواردی همچون رزولوشن، نسبت ابعاد، نرخ فریم، نرخ بیت های ویدیویی، نرخ بیت های صوتی و غیره با توجه به محدودیت های 

خروجی تعبیه شده است.

پروتکل های استاندارد استریمینگ 
 )Distributer( ویدیوی موردنظر را به توزیع کننده ،UDP و HLS، RTMP، RTP می تواند با استفاده از یکی از پروتکل های استریمینگ )Transmitter( فرستنده

ارسال کند. توزیع کننده نیز با استفاده از همین پروتکل ها، ویدیو را به CDNهای محلی و یا عمومی ارسال می کند.

تجمیع پهنای باند کانال ها
تکنولوژی قدرتمند تجمیع پهنای باند صمیم، شبکه های مبتنی بر IP از قبیل Wi-Fi ، مودم های ماهواره ای و اینترنت عمومی را به جهت استفاده از حداکثر پهنای 

باند موجود، با یکدیگر تجمیع می کند.

پروتکل های استریمینگ با نرخ بیت تطبیق پذیر
پروتکل ABR صمیم، شرایط موجود در شبکه را بررسی کرده و به صورت دینامیک، کیفیت ویدیو را متناسب با پهنای باند جاری تغییر می دهد. این تکنولوژی به 

فرستنده این اطمینان را خواهد داد که در شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل شبکه، ویدیوی زنده به توزیع کننده تحویل داده خواهد شد.

درج فراداده )متادیتا(
با استفاده از این قابلیت می توان اطالعات جانبی از قبیل نام اپراتور سیستم فرستنده، زمان و مکان رویدادهای زنده را به صورت اتوماتیک به محتوای ارسالی 
اضافه نمود. همچنین مدیر سیستم می تواند اطالعات اضافی دیگری را از قبیل نام رخداد، توضیح آن و ... در قالب فراداده درج کند. تمامی این اطالعات با هدف 

آرشیو یا اهداف مشابه در دیتابیس ذخیره می شوند.

ضبط کننده و ترنسکدر ویدیو
ماژول ضبط کننده به صورت یک انکدر نرم افزاری پیاده سازی شده است، به طوری که رویدادهای زنده را ضبط و فایل های ویدیویی ضبط شده را ترنسکد می کند. 
با توجه به موارد استفاده و محدودیت های خروجی، متخصصان حوزه تصویر می توانند به طور موثر فرمت های ویدیویی، کدک های صوت و تصویر، رزولوشن، نسبت 

ابعاد، نرخ فریم، نرخ بیت ارسال صوت و تصویر و ... را تنظیم کنند.
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انتقال مطمئن
ویدیوهای حساس و محرمانه را می توان با استفاده از الگوریتم AES رمزنگاری کرد.

درج فراداده )متادیتا(
با استفاده از این قابلیت می توان اطالعات جانبی از قبیل نام اپراتور سیستم فرستنده، زمان و مکان رویدادهای زنده را به صورت اتوماتیک به محتوای ارسالی اضافه نمود. 
همچنین مدیر سیستم می تواند اطالعات اضافی دیگری را از قبیل نام رخداد، توضیح آن و ... در قالب فراداده درج کند. تمامی این اطالعات با هدف آرشیو یا اهداف مشابه 

در دیتابیس ذخیره می شوند.

انتقال فایل مطمئن
کاربر می تواند فایل های ویدیویی ضبط شده را به صورت امن و با اطمینان خاطر از فرستنده به توزیع کننده آپلود کند.

 IFB کانال
قابلیت IFB این امکان را فراهم می سازد که بتوان از راه دور و از طریق یک کانال مجزا، با اپراتور سیستم فرستنده به صورت دوطرفه ارتباط برقرار نماید. 

مدیریت چند فرستنده
نرم افزار توزیع کننده، ضمن نمایش لیستی از فرستنده ها به همراه وضعیت جاری هر یک از آن ها، به مدیر سیستم این اجازه را می دهد که حداکثر دو استریم ورودی را روی 

یک مانیتور مشاهده کند.

خروجی های متنوع

SDI/HDMI: برای این منظور، امکان دیکد کردن حداکثر دو ویدیو به صورت همزمان وجود دارد.

با در اختیار داشتن پروتکل  های استریمینگ مختلف )TS, RTMP, RTP, HLS( مجاز به توزیع محتوای  توزیع نقطه به نقطه یا یک نقطه به چند نقطه: توزیع کننده 
ویدیویی بر بستر IP است. خروجی های IP از بازارسال محتوای ویدیویی به CDNها، مدیا سرورها، پلتفرم های استریمینگ و شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کنند.

مدیریت سیستم مبتنی بر وب

Manager یک ابزار قدرتمند است که متخصصان حوزه تصویر را قادر می سازد تا بر روند ارسال، دریافت و توزیع ویدیوی زنده در هر دو سمت فرستنده و توزیع کننده نظارت 

و مدیریت داشته باشند.
واسط کاربری مبتنی بر وب

موقعیت جغرافیایی: قابلیت تشخیص موقعیت دقیق جغرافیایی فرستنده با استفاده از اینترنت
مدیریت از راه دور: ارائه اطالعات لحظه ای درخصوص بازدهی کلیه دستگاه ها )فرستنده و توزیع کننده(، میزان مصرف منابع پردازشی و هشدارهای احتمالی.

مدیریت فراداده 
مدیریت آرشیو

مدیریت احراز هویت کاربران 

BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)
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مشخصات فنی

)Transmitter( انتقال دهنده

زندهمنبع ورودی

دریافت صدا/ تصویر:
 	3G-SDI Capture AJA
 	Black Magic Intensity Shuttle )HDMI, Composite, Component and S-Video(
 	 USB Webcams
 	Other Standard Audio/Video Device

استریم صدا/ تصویر:
پروتکل های استریمینگ استاندارد از قبیل UDP, RTP, RTMP و ...

Screen Capture

Playbackفایل های صدا و تصویر

کدک ها/ فرمت های ورودی
فرمت ها

تصویر: MKV, M4V, FLV, MOV, WEBM, AVI, WMV ,MP4 و سایر فرمت های استاندارد ویدیو

صدا: OGG ,WMA, AC3 ,M4A, MP3 و سایر فرمت های استاندارد صدا

کدک ها
تصویر: DV ,FLV, JPEG2000 ,WMV9/1-VC ,1/2/4-MPEG ,264.H و سایر فرمت های استاندارد ویدیو

صدا: FLAC, Opus, Vorbis ,MP3 ,AAC-LC/HE/HEv2 و سایر فرمت های استاندارد صدا

انکدینگ/ ترنسکدینگ

1080i/1080p/720p/576p/480p/360p/270p @ 23.96/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fpsتصویر

مونو/ استریوصدا

CBR/VBR قابل تنظیمنرخ بیت

کدک ها
H.264 :تصویر

AAC-LC/HE :صدا

پروتکل های استریمینگ

 	TS )TS Over IP(
 	RTP
 	RTMP
 	HLS
 	SSTP )SAMIM Smart Transport Protocol(

مجتمع سازی اینترفیس های مختلف شبکه در جهت افزایش پهنای باند محیط کاری تجمیع پهنای باند

تغییر دینامیک نرخ بیت جریان و کیفیت ویدیو مطابق با پهنای باند قابل دسترساستریمینگ با نرخ بیت تطبیق پذیر

BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)
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واسط شبکه
 	Ethernet
 	Wi-Fi
 	3G/4G/LTE )Using External USB Modem(
 	Satellite )BGAN(

ویژگی های پیشرفته

 	Recording
 	IFB Channel
 	Stream Encryption )AES, BlowFish and Serpent(
 	Geolocation
 	File Transfer Panel
 	Proxy )HTTPS and SOCKS(
 	 LDAP User Authentication

)Distributor( توزیع کننده

استریم های ورودی
پروتکل ها

 	TS )TS Over IP(
 	RTMP
 	HLS
 	SSTP )SAMIM Smart Transport Protocol(

تصویر:  H.264کدک ها
AAC-LC/HE  :صدا

خروجی ها

تصویر: MKV, M4V, FLV, MOV, WEBM, AVI, WMV ,MP4 و سایر فرمت های استاندارد ویدیواستریم ها
صدا: OGG ,WMA, AC3 ,M4A, MP3 و سایر فرمت های استاندارد صدا

خروجی HD-SD )توسط 
دستگاه های پلی اوت مانند 

)Blackmagic

1080i/1080p/720p/576p/480p/360p/270p @ 23.96/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps

مونو/ استریو

ویژگی های پیشرفته

 	Dual Transmitter Management
 	Recording
 	IFB Audio/Video Channel
 	Stream Decryption )AES, BlowFish and Serpent(
 	Proxy )HTTPS and SOCKS(
 	LDAP User Authentication

BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)
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کنترل و مانیتورینگ

GUI 	Web-Based
 	Multilingual

)Transmitters Network Interfaces )Enable/Disable	 کنترل

مانیتورینگ

 	Transmitters Location
 	Resources
 	Transmitters Status (Offline/Online/On Air(
 	Stream Status
 	Connected Capture Devices
 	Alarms

مدیریت

 	Local and LDAP Users
 	Logs
 	Alarms
 	Encoder
 	Recorder
 	File Transfer

ملزومات سیستم

سیستم عامل
سخت افزار

نرم افزار
CPUحافظه

HDSD
Windows 104GBIntel Core i7 7700 HQIntel Core i5 4460Transmitter

Windows Server 20168GBIntel Core i7 7800 XDistributor and Manager

BitCaster (Broadband Integrated TeleCaster)
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در یک نگاه
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www.samimgroup.com

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.

ایرانشهر جنوبـی، ساختمـان 47
تلفن: 1000 4102 )021( 98+
sales@samimgroup.com


