
سامانـه یکپارچـه مدیریـت محتـوا



ــش،  ــی، پیش نمای ــتجو، دسترس ــکان جس ــه ام ــت ک ــوا اس ــت محت ــامانه مدیری ــک س ــم ی ــرکت صمی ــوای ش ــت محت ــه مدیری ــامانه یکپارچ س

ــبی  ــری مناس ــط کارب ــد و دارای راب ــم می کن ــرعت را فراه ــترین س ــان و بیش ــن زم ــف در کمتری ــای مختل ــه پلتفرم ه ــوا ب ــه محت ــش و ارائ ویرای

ــت  ــد. قابلی ــوا می باش ــار محت ــای انتش ــب و نهاده ــه مخاط ــدگان ب ــرویس دهن ــوا، س ــدگان محت ــن تولیدکنن ــی بی ــل و هم افزای ــت تعام جه

تجمیــع، نگهــداری و مدیریــت محتــوا از منابــع پراکنــده در حجم هــای بــاال، امــکان پیگیــری حقــوق و ردیابــی مجوزهــا، امــکان توزیــع محتــوا 

ــند. ــامانه می باش ــن س ــی ای ــای اساس ــان از قابلیت ه ــف کارکن ــت وظای ــن و مدیری ــف و تعیی ــتم های مختل در سیس
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ــوان آن را در  ــه می ت ــد ک ــمار می آی ــه ش ــي ب ــند فرهنگ ــك س ــنیداري ی ــر دیداري-ش ــر اث ــروزه ه ام
ــوان  ــه عن ــیما ب ــدا و س ــازمان ص ــمار آورد. س ــه ش ــوس ب ــراث غیرملم ــوب و می ــناد مکت ــداد اس امت
ــا در  ــی و گرانبه ــیار غن ــودی بس ــنیداری موج ــتر دیداری-ش ــور، در بس ــی کش ــیو مل ــن آرش بزرگتری
ــر روزه  ــف، ه ــبکه های مختل ــرای ش ــازی ب ــم برنامه س ــم عظی ــا حج ــار آن، ب ــته و در کن ــار داش اختی

ــردد.  ــزوده می گ ــیو اف ــن آرش ــم ای ــا و حج ــر غن ب
حفــظ و نگهــداری ایــن منابــع ارزشــمند و ایجــاد بســتر مناســب جهــت دسترســی ســریع و آســان، 
ــوع،  ــن موض ــار ای ــه در کن ــه ک ــا آنچ ــد. ام ــاب می کن ــیوی را ایج ــد آرش ــامانه قدرتمن ــک س ــود ی وج
ایــن نیــاز را برجســته تر نمــود، گســترش تلویزیون هــای اینترنتــی )IPTV( و شــروع فعالیــت  آن هــا 
در کشــور بــود؛ کــه طبــق قانــون، ســازمان صــدا و ســیما تنهــا مرجــع رســمی صــدور مجــوز و تنظیــم 

مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی و نظــارت بــر آن معرفــی گردیــد.
ــاز  ــدی نی ــزار قدرتمن ــه اب ــیما ب ــدا و س ــازمان ص ــا، س ــن فعالیت ه ــه ای ــاماندهی مجموع ــرای س ب
ــوده  ــاب نم ــع و انتخ ــی را تجمی ــانه مل ــای رس ــیو برنامه ه ــر از آرش ــوای فاخ ــد محت ــا بتوان ــت ت داش
ــوع  ــد. موض ــرار ده ــی ق ــون اینترنت ــای تلویزی ــار اپراتوره ــازی در اختی ــای مج ــر در فض ــرای نش و ب
ــرداری  ــوز بهره ب ــدور مج ــف و ص ــع مختل ــده از مناب ــه ش ــای ارائ ــراوری محتواه ــزی و ف ــر، ممی دیگ

ــه تالشــی گســترده و فراگیــر داشــت. ــود کــه نیــاز ب ب
ــه  ــت ک ــورت گرف ــوا ص ــت محت ــه مدیری ــامانه یکپارچ ــوان س ــا عن ــروژه ای ب ــف پ ــا تعری ــم، ب ــن مه ای

ــد. ــذار گردی ــم واگ ــی صمی ــروه مهندس ــه گ ــتیبانی آن ب ــازی و پش ــی، پیاده س طراح
چند  قابلیت اساسی برای طراحی این سامانه باید در نظر گرفته می شد: 

قابلیت تجمیع، نگهداری و مدیریت محتوا از منابع پراکنده در حجم های باال	 
امکان پیگیری حقوق و ردیابی مجوزها	 
امکان توزیع محتوا در سیستم های مختلف	 
تعیین و مدیریت وظایف کارکنان	 

ــده  ــرح ش ــای مط ــام نیازه ــخگوی تم ــه، پاس ــورت یکپارچ ــه ص ــد ب ــوا بای ــت محت ــامانه مدیری س
ــزی در  ــازمان و اداره کل ممی ــیو س ــا اداره کل آرش ــل ب ــت تعام ــب جه ــتر مناس ــاد بس ــد. ایج باش
ــه روز،  ــب و ب ــت های مناس ــه فهرس ــردی و تهی ــای کارب ــا فراداده ه ــانه ای ب ــوای رس ــه محت ــار ارائ کن

ــا امــکان بازبینــی،  تهیــه عنوان  هــای موضوعــی، نگهــداری بهینــه منابــع و محتوا هــای دیجیتــال ب
ممیــزی، تگ گــذاری و ... تنهــا بخشــی از قابلیت هــای مــورد نیــاز می باشــد کــه در ســامانه 
ــی،  ــتجو، دسترس ــکان جس ــن، ام ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــم آم ــوا فراه ــت محت ــه مدیری یکپارچ
ــترین  ــن زمــان و بیش ــف در کمتری ــای مختل ــش، ویرایــش و ارائــه محتــوا بــه پلتفرم ه پیش نمای
ســرعت را دارا بــوده و رابــط کاربــری مناســبی جهــت تعامــل و هم افزایــی بیــن تولیدکننــدگان 

ــت. ــوده اس ــا نم ــوا را مهی ــار محت ــای انتش ــب و نهاده ــه مخاط ــدگان ب ــرویس دهن ــوا، س محت
ــه  ــامانه یکپارچ ــه در س ــود ک ــن ب ــت ای ــرار می گرف ــر ق ــد نظ ــی م ــد در طراح ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
ــن  ــی تامی ــبکه های تلویزیونــی و رادیوی ــط ش ــق ضب ــوا از طری ــی از محت ــوا ،  بخش ــت محت مدیری
ــازی  ــای مج ــت فض ــیو معاون ــازمان، آرش ــزی س ــیو مرک ــق آرش ــر از طری ــش دیگ ــا بخ ــود، ام می ش
ــداری- ــدگان دی ــرویس دهن ــن س ــردد. همچنی ــه می گ ــتم اضاف ــه سیس ــتان ها ب ــز اس ــیو مراک و آرش
شــنیداری در فضــای مجــازی نیــز بــرای دریافــت مجــوز انتشــار، ملــزم بــه ارائــه محتــوای خــود در 
بســتر ایــن ســامانه خواهنــد بــود. بــه عنــوان Media Asset Management بخــش آورنــدگان 
در ســامانه مدیریــت یکپارچــه محتــوا، شــامل تمــام ورودی هــای ممکــن می گــردد و حتــی شــخص 

ــد. ــوا باش ــده محت ــد آورن ــز می توان نی
وجــود انبوهــی از محتــوای رســانه ای در کنــار طیــف گســترده کاربــران، مســتلزم ایجــاد رابط هــای 
کاربــری متنــوع و فرآیندهــای اختصاصــی بــا الیه هــای مختلــف مدیریتــی و نظارتــی می باشــد، کــه 
در عیــن پوشــش نیازهــای هــر واحــد، ارتبــاط منســجم و منطقــی آنهــا نیــز بــا یکدیگــر برقــرار باشــد.
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معرفی کلی سامانه یکپارچه مدیریت محتوا 

موتــور عملیاتــی BPMS مزایــای جامــع بســیاری را بــه همــراه دارد. از جملــه ایــن مزایــا می توان بــه مواردی 
همچــون خودکارســازی اجــرای فرآیندهــا، مدیریــت وظایــف تخصیــص یافتــه بــه کارمنــدان، مکانیزاســیون 
ــاره  ــب و کار اش ــای کس ــی فرآینده ــل کل ــه و تحلی ــی تجزی ــور کل ــه ط ــنل و ب ــراری پرس ــف تک ــذف وظای و ح
کــرد. ایــن سیســتم بــا انعطاف پذیــری بــاال و قابلیــت سفارشی ســازی بــه کمــک داشــبوردها و گزارش هــای 
متنــوع، دیــد گســترده ای را نســبت بــه عملیــات بــزرگ بــه کاربــر می دهــد. همچنیــن مدیــران ســازمان بــه 
کمــک ابزارهــای ایــن اســتاندارد می تواننــد بــه آســانی نظــارت دقیقــی بــر رونــد اجــرای روال هــای جــاری 
ــای  ــتمر فرآینده ــازی مس ــت بهینه س ــتم را جه ــن سیس ــاری ای ــای آم ــته و گزارش ه ــود داش ــازمان خ در س

ســازمان بــه کار گیرنــد.

داشبوردهای قابل سفارشی سازی

سازماندهی گردش کار و فرایندهای کسب و کار

گردش کارهای قابل برنامه ریزی

تخصیص وظایف

گزارش های منعطف و قابل برنامه ریزی )گزارشات لیستی، گروه بندی و نموداری(

ابزارهای مانیتورینگ

پردازش دسته ای

رابــط کاربــری تحــت وب، بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد تــا بــدون نیــاز بــه نصــب نرم افزارهــای خــاص، 
ســریعا از آخریــن تغییــرات در رونــد عملیاتی ســازی محتــوای موردنظــر باخبــر شــود.

 	 Ingest 

عملکــرد اولیــه ایــن سیســتم بدیــن گونــه اســت کــه محتواهــا را بــه صــورت کنترل شــده در یــک محــل واحــد، 
ــران سیســتم مهیــا ســاخته و ســپس  ــرای کارب ذخیــره می کنــد، شــرایط مدیریــت و غنی ســازی محتــوا را ب
ــر  ــع و نش ــف توزی ــرق مختل ــا را از ط ــک از آن ه ــر ی ــا، ه ــن محتواه ــد از ای ــب درآم ــش کس ــور افزای ــه منظ ب
می دهــد. ایــن فرآینــد ورودی Ingest نامیــده می شــود. امــکان تامیــن ورودی هــای ایــن فرآینــد از طریــق 

هــر یــک از مــوارد ذیــل، مهیــا گشــته اســت:

BPMN2 و BPMS 2      مبتنی بر وب1     مبتنی بر

3      امکان عملیات و پردازش های فایل محور

)Third Party( امکان ادغام با سامانه های شخص ثالث

امکان جستجوی پیشرفته

فیدهای زنده

فایل: انواع منابع و فرمت  ها

آپلود از طریق وب

)FTP, NAS, CIFS, NFS, SMB( منابع اشتراکی تحت شبکه

TS over IP
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 	)Transcoding( ترنسکدینگ

ترنســکدر پیشــرفته تلفیــق شــده بــا ایــن سیســتم بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد کــه فایل هــای 
موردنظــر خــود را از هــر فرمتــی بــه فرمــت دلخــواه تبدیــل کــرده و نســخه های مختلــف فایــل اصلــی را بــه 

ــد. ــد کن ــه و تولی ــف تهی ــای مختل ــه پلتفرم ه ــه ب ــور ارائ منظ

 	 )Watermarking( نشانه گذاری

بــه فایــل ویدیویــی، تکنولــوژی قدرتمنــد  بــه منظــور قــرار دادن یــک ســری نشــانه های نامرئــی 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــوژی ب ــن تکنول ــت. ای ــده اس ــه ش ــامانه در نظــر گرفت ــن س ــوا در ای ــانه گذاری محت نش

DRM مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

Hashing و رمزگذاری	 

ــت از  ــت محافظ ــاال، در جه ــان ب ــت اطمین ــا قابلی ــگاری ب ــای Hashing و رمزن ــک از الگوریتم ه ــر ی ه

ــده اند. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــت محتواه ــی و امنی یکپارچگ

 	)FingerPrint( درج اثر انگشت

ــزار  ــن اب ــت. ای ــت اس ــر انگش ــتم اث ــا، سیس ــت محتوا ه ــامانه مدیری ــای س ــن بخش ه ــی از مهم تری یک
جهــت حفــظ مالکیــت معنــوی محتواهــای انتشــار یافتــه، در چرخــه کاری مدیریــت منابــع مــورد 

ــت. ــده اس ــعه داده ش ــی توس ــال بوم ــم کام ــا الگوریت ــتم ب ــن سیس ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق اس

تولید کچاپ/کچاپ ترنسکد	 

از ویژگی هــای ســامانه مدیریــت محتــوا تولیــد کچــاپ می باشــد. بــه فراینــد اســتخراج برنامه هــای 
شــبکه های رادیویــی و تلویزیونــی بــر اســاس زمــان ابتــدا و انتهــای هــر یک کــه از طریــق EPG یــا روش های 
دیگــری دریافــت می شــود، تولیــد کچــاپ گفتــه می شــود. فراینــد تولیــد می توانــد شــامل مراحــل ضبــط 

ــد. ــا باش ــرش برنامه ه ــق EPG و ب ــا از طری ــات برنامه ه ــت اطالع ــبکه ها، دریاف ــتریم ش ــن اس آنالی

ضبط استریم های زنده 	 

ــتریم های  ــق اس ــی از طری ــی و تلویزیون ــبکه های رادیوی ــوای ش ــازی محت ــت و ذخیره س ــل دریاف ــه عم ب

•   تولید پروکسی

معمــوال فراینــد ورودی Ingest، یــک فایــل پروکســی بــا دقتــی در حــد فریــم، بــه عنــوان مرجعــی 
ــا  ــه سیســتم، یــک نســخه پروکســی از آن ب ــه محــض ورود محتــوا ب ــرای فایــل اصلــی تولیــد می کنــد. ب ب
نرخ بیت هــای متفــاوت تولیــد می شــود. بســته بــه اینکــه کاربــر در چــه مرحلــه ای از فراینــد قــرار دارد، از 
ایــن نقطــه بــه بعــد، امــکان مشــاهده پیش نمایــش محتــوا، تهیــه خروجی هــای EDL و ویرایــش مبتنــی 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــازی ب ــر نی ــال، کارب ــن اعم ــی ای ــام تمام ــگام انج ــود دارد. هن ــم وج ــت فری ــا دق ــر وب ب ب

ــدارد. ــاال ن ــن ب ــا رزولوش ــی ب ــای اصل فایل ه

•   غنی سازی

غنی سازی محتوا در سامانه iMAM شامل اضافه نمودن فراداده های متنوع از منابع گوناگون است.

الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی قابلیــت انجــام اعمالــی همچــون تفســیر هــر فریــم از یــک فایــل یــا 	 
برنامــه، تبدیــل قطعــات صوتــی بــه اســکریپت و .... را دارنــد.

سیســتم های کنتــرل کیفیــت خــودکار، امــکان تفســیر فایل هــا را بــا اســتفاده از اطالعــات فنــی و 	 
بصــری مبتنــی بــر معیارهــای تســت دارا می باشــند.

فراداده هــا را می تــوان بــه چندیــن زبــان مختلــف ترجمــه کــرد و بــا عطــف بــه محتــوای اصلــی، بــه 	 
پایــگاه داده اضافــه نمــود.

فایل های صوتی و ترجمه زبان های خارجی را می توان با محتوای اصلی مرتبط نمود.	 

امــکان تولیــد خــودکار فایل هــای اضافــی ماننــد پوســتر، ریزتصویــر )Thumbnail( و  فهرســت نما 	 
)Shot List( و ارتبــاط آن هــا بــه فایــل اصلــی در نظــر گرفته شــده اســت.

•   کنترل کیفیت مبتنی بر فایل

پشتیبانی از فرمت های مختلف	 

تشخیص پیشرفته پارامترهای متنوع	 

تجزیه و تحلیل همزمان و تکراری	 

گزارش گیری و اعالم هشدار قابل تنظیم	 
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ــط  ــامانه ضب ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــود. ک ــالق می ش ــده اط ــتریم زن ــط اس ــر روی IP، ضب ــا ب DVB ی

ــرد. ــام می پذی ــی انج ــای بوم ــتفاده از راهکاره ــا اس ــی ب ــی و رادیوی ــده تلویزیون ــتریم های زن اس

پخش کننده و ویرایشگر مبتنی بر وب	 

پخــش کننــده ویدیویــی مبتنــی بــر وب، عــالوه بــر افزایــش بهــره وری سیســتم مدیریــت محتــوا، 
ــش و  ــذاری، آمای ــش، تگ گ ــد نمای ــف مانن ــداف مختل ــرای اه ــا ب ــیاری از گردش کاره ــد در بس می توان

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ویرای

 	HTML5 سازگاری با

دقت در حد فریم 	 

 	264.H /          پشتیبانی از کدک های

خط زمانی )Timeline( انعطاف پذیر	 

 	EDL امکان تولید خروجی فایل های

سازگاری با اکثر NLEها	 

کنترل پخش	 

AAC
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•    فرایندهای مرتبط با ثبت و تکمیل اطالعات متادیتایی محتوا

محتواهــای اصلــی ایــن ســامانه در بخــش شناســنامه ها قــرار می گیرنــد کــه شــامل اصــل فایــل و فراداده هایــی همچــون ژانــر، قالــب، موضــوع، عوامــل و مســئولیت آن هــا، 
تصاویــر، آنونس هــا، اطالعــات فرمــت و حجــم محتواهاســت. فیلدهــای متادیتایــی مبتنــی بــر آرشــیو مرکــزی ســازمان و اســتانداردهای رایــج بیــن المللــی می باشــد.

اصل فایل و فراداده های آن ها می تواند به روش های متنوعی بارگذاری شوند از جمله: 

فرایند ممیزی محتوا	 

فرایند فراوری محتوا	 

فرایند مجوزهای پخش زنده	 

فرایندهای مالی	 

فرایند انتقال محتوا بین مخازن نگهداری جهت بهره برداری سایر حوزه ها	 

فرایند ذخیره سازی و آرشیو محتوا	 

این سامانه به طور کامل با ویژگی های درایوهای LTO با قابلیت پشتیبانی از LTFS منطبق شده است.	 

فرایند تدوین فایل	 

فرایند آمایش و تقطیع EPG شبکه ها	 

فرایند تگ گذاری محتوا	 

فرایند محاسبات حقوق کاربران فراوری	 

4      امکان مدیریت و انجام فعالیت های کسب و کار

امکان بارگزاری گروهی مدیا از استوریج آورنده و انتقال و لینک به محتوای سامانه

امکان دریافت اطالعات شناسنامه بصورت گروهی بر اساس فایل اکسل

امکان دریافت اطالعات شناسنامه بصورت گروهی بر اساس REST  از اپراتورها

امکان دریافت اطالعات شناسنامه بصورت گروهی بر اساس REST  از آرشیو سازمان
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ذخیره ســاز اصلــی ســامانه، وظیفــه مدیریــت انتقــال محتــوا را بیــن 
ــر  ــردش کار ب ــی از گ ــوان بخش ــه عن ــازی ب ــای ذخیره س ــایر فضاه س

ــده دارد.  عه

5      مدیریت فضای ذخیره سازی



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

www.samimgroup.com


