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As opções para uma solução de playout têm se
mostrado, geralmente, na implementação de
um sistema de automação tradicional, que une
um conjunto complexo de muitos dispositivos
de diferentes fornecedores, ou em uma singlechannel box básica, constituída por um PC
padrão com cartões. Existe uma alternativa
viável atualmente que traz uma abordagem
baseada em arquivos em rede e que é escalável
para a tarefa de entrega, consolidada e bem
gerida, de conteúdo no ar, que inclui vídeo,
áudio, mídia secundária e gráficos.
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CONSIDERAÇÕES AO AVALIAR UMA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PLAYOUT

Introdução
Como em muitos casos, com novas abordagens, pode
levar algum tempo para que a combinação certa de
tecnologias amadureça e seja devidamente integrada,
antes de ter à disposição uma solução real. Embora seja
importante avaliar o que é possível em um determinado
dispositivo, a proposta completa deve abranger o que é
preciso para criar um canal de playout e sustentá-lo ao
longo do tempo no ar.

É necessário realizar uma avaliação criteriosa da combinação certa entre software e hardware para montar a
combinação correta para entrega em tempo real. Muitos
broadcasters também tem que considerar o que está
envolvido ao fazer a transição para uma abordagem
diferente, necessitando incorporar, ao mesmo tempo,
novos recursos, tais como HD, web e serviços móveis,
juntamente com gestão de marcas com gráficos mais
complexas.

Sistemas de Playout Tradicionais
Os sistemas tradicionais de playout combinam diferentes dispositivos de função única, tais como servidores, geradores de caracteres, inseridores de logotipo
e misturadores de apresentação sob controle de automatização. Ainda que os operadores possam executar
canais múltiplos, esta tarefa pode ser trabalhosa, cansativa de executar, propensa a erros e produzir um visual
inconsistente no ar.

Este tipo de sistema pode ser complexo para instalar e
manter, além da possibilidade de ser uma luta constante
com as atualizações de software sobre uma gama tão
variada de equipamentos. Isso faz com que o custo total
de propriedade seja caro, especialmente porque herda
muita complexidade e uma grande taxa de licenças para
corresponder.

Dispositivos Channel-in-a-Box
Os dispositivos Channel-in-a-box são dispositivos individuais que executam o conteúdo para um canal único,
insertando alguns gráficos, conforme apropriado. Esses
dispositivos são geralmente baseados em PC, com
cartões I/O de terceiros. Para que apresente um preço
baixo, existe essencialmente um kit de várias partes.
Os componentes tecnológicos, tais como servidores e
gráficos, não são muitas vezes a experiência principal
destes fornecedores, portanto normalmente só podem
oferecer capacidades básicas em todas as áreas. Não
há nada que exceda ou sobressaia. Particularmente em
gráficos, suas capacidades não têm sido comparáveis
aos dispositivos discretos.
Existem muitas aplicações para as quais isso poderia ser
uma boa abordagem. Estas poderiam incluir a criação de
serviços regionais, com locais de playout sem assistência em headends, canais secundários e graduais
que utilizam o mesmo conteúdo dos canais premium,
iniciantes e serviços especializados temáticos, e canais
+1. Também poderia ser uma solução de recuperação
frente a desastres potenciais para auxiliar um playout
principal. No entanto, um elemento crucial para muitas
instalações é a distribuição baseada em arquivos utilizando um sistema de banco de dados central. A maioria
das implementações dos channel-in-a-box não tem
suporte para este requisito.
Os fornecedores de channel-in-a-box original normalmente têm sido impulsionados pela eficiência de
custos de seus sistemas, ao tentar equilibrar isso com
a confiabilidade, especialmente em sistemas baseados
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em Windows. Eles se concentram no fornecimento
de playout convencional, com funcionalidade simples
e direta, e com o custo sendo o mais barato possível.
Enquanto isso permite aos clientes economizar no
gasto de capital, o nível de confiabilidade e funcionalidade nesses sistemas é mais limitado, a fim de manter
o preço baixo. Este preço baixo também pode ter um
efeito adverso quando é tempo de apoio e serviço (uma
empresa vendendo equipamentos de baixos custos e
margens pode não ser capaz de fornecer o apoio necessário para uma operação de broadcast 24/7/365).
Os sistemas tradicionais de TV channel-in-a-box independentes são capazes de trabalhar bem em implementações simples, com fluxos de trabalho mais básicos, mas
a sua integração de fluxo de trabalho limitada significa
que muitas vezes são insuficientes quando implantados em operações maiores de multi-canal e/ou canais
altamente qualificados. O playout complexo e dinâmico
de canais com muitas marcas, terá sistematicamente
de 5 a 10 elementos que vêm ao mesmo tempo para
cada evento, incluindo conteúdo de áudio, multi-idioma,
promoções, legendas e eventos secundários. Todo o
conteúdo diverso de multi-stream, gráficos, edição
e elementos de áudio também deve estar pronto no
momento certo e na ordem certa. Este tem sido historicamente um grande fracasso e um ponto de crítica das
soluções de channel-in-a-box, assim como a maior causa
de insatisfação do usuário. Acrescentando a isso a falta
de integração em uma infra-estrutura e fluxo de trabalho
existentes, o dispositivo de channel-in-a-box barato rapidamente se torna uma decepção.
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Dispositivos Channel-in-a-Box (cont.)
Dado que frequentemente os canais de marcas multi-canal são os mais dinâmicos, os mais ansiosos para
abraçar a inovação como um meio para se diferenciar e
os mais propensos a entreter, mudando do convencional
aos modelos de playout, essa falha demonstrou ser uma
barreira lamentável para muitos fornecedores. Assim,
ainda que um dispositivo de channel-in-a-box possa
ser bom o suficiente para iniciar algumas operações,
ele pode deixar de entregar o desempenho necessário
quando uma instalação precisa de uma maior integração
ou da adição de mais canais.to add more channels.
Em poucas palavras, o channel-in-a-box funciona para
um único canal, mas falha quando a organização cresce
a múltiplos canais ou pretende incorporar integração
out-of-box.
O termo “canal em uma caixa” já não faz justiça à
automação, à funcionalidade e à integração que alguns
sistemas modernos podem incorporar, a fim de ajudar

aos broadcasters a enfrentar seus complexos desafios
de playout. A indústria está, agora, dividindo-se em dois
caminhos muito diferentes: a solução mais tradicional
de single-box e a abordagem superior integrada de
sistemas de playout. Para competir com o as implementações de playout convencional de alta gama, as
novas soluções terão que se tornar mais inteligentes e
mais poderosas, para oferecer o desempenho desejado,
e este é o lugar onde a abordagem de sistemas integrados de playout emergiu como um novo concorrente.
Ao mesmo tempo, esta abordagem integrada teve que
oferecer uma relação similar de custo-eficiência para
uma solução completa, como a encontrada em um
número de dispositivos tudo-em-um de baixo custo.
Um sistema integrado de playout pode oferecer maior
capacidade, usando novas e melhores tecnologias
integradas, mas a um preço comparável ao dos produtos
channel-in-a-box.

Sistemas Integrados de Playout
Uma visão alternativa à automação tradicional e aos
modelos channel-in-a-box seria considerar os nós de
playout apenas como um dos tipos de dispositivos que
podem ser interligados em rede no centro de playout
baseado em arquivos, permitindo ao operador entregar
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precisamente a solução adequada para cada canal, ao
invés de fornecer a solução que uma arquitetura fixa
dita. O mais importante para se lembrar é que a distribuição de arquivos é fundamental na solução do sistema
integrado de playout.
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Solução Completa de Playout
Os sistemas integrados de playout podem oferecer uma
verdadeira solução end-to-end para playout de televisão.
Todos os aspectos devem ser especificamente construídos
para criar um sistema totalmente integrado e coerente que
coincida com o exigente ambiente de broadcast: o servidor,
os gráficos, a gestão de ativos e o controle de playout.
Todos os componentes devem ser projetados para funcionar
em conjunto, para que porporcionem os benefícios das
operações otimizadas e eficientes. Isso mantém uma
estação no ar e dentro do orçamento. Assim como cresce
a necessidade de broadcast, também cresce o sistema,
mantendo o ritmo com os requisitos do negócio, integrado
com o tráfego e outros sistemas de atendimento.
Os nós de playout devem ser projetados para fornecer
funcionalidade de alta densidade, não apenas para vídeo e
áudio, mas também para mídia secundária e metadados.
Com a proliferação de formatos, deve haver suporte de
multi-codec com um sistema flexível SDI I/O. A saída de
vídeo deve ser encaminhada através de uma GPU para
permitir gráficos de alto desempenho e processamento de
efeitos. O nó de reprodução deve ser capaz de acolher e
integrar nativamente uma aplicação de gerenciamento de
playlist, a fim de evitar a dependência contínua de uma PC
separada ou uma conexão de rede.
O nó de playout não existe por si mesmo: ele recebe o
conteúdo a ser transmitido, instruções de planejamento e
tráfego e proporciona um registo da operação. Portanto,
deve residir em uma rede, para realizar uma completa
solução de playout baseada em arquivos.
Uma aplicação completa de gestão de playout deve ser
parte de qualquer sistema integrado de playout. Esta aplicação deve suportar recursos como importação de programação, vinculação de eventos com templates gráficos
por meio de regras, bem como a adição, a exclusão e a
substituição de templates gráficos. Deve fornecer visibilidade e programação de todos os eventos secundários. A
aplicação deve fornecer a capacidade de introduzir referências a campos de banco de dados e importar campos. A
aplicação também deve gerenciar referências cambiantes e
programações, funcionamento simultâneo de canais múltiplos e sincronização automática entre canais principais e de
respaldo. A gestão de playout deve ser capaz de importar
as instruções desde outros sistemas, tais como gerenciamento de tráfego, e de criar playlists que sejam implementadas no nó de playout. Essas listas devem ser dinâmicas,
permitindo que sejam alteradas antes da transmissão.
Uma aplicação de gestão de ativos focada deve ser parte de
qualquer sistema integrado de playout. Deve ser uma implementação ajustada para rastrear onde está o conteúdo,
e que nós de playout precisam dele, otimizado para as
necessidades de um ambiente integrado de playout. Como
o conteúdo pode ser encontrado em um servidor local ou
em outro armazenamento externo (como um arquivo), a
aplicação deve ser capaz de extrair o conteúdo e os metadados requeridos e transferi-los como arquivos, através da
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rede para os nós de playout que está gerenciando. Estes
processos permitem, fundamentalmente, um ambiente de
reprodução totalmente baseado em arquivos.
Um sistema integrado de playout deve incluir gestão de
gráficos e entrega avançadas. Deve ser realmente equivalente a soluções finais muito superiores e dedicadas,
assim como totalmente integrado com as aplicações de
gestão de ativos e de playout. O sistema deve incluir uma
aplicação de composição que possa importar, a partir de
aplicações de gráficos de padrão industrial 2D/3D estáticos,
até elementos gráficos animados. A aparência completa
de um canal com design de marcas deve ser capaz de ser
construída off-line, permitindo que artistas criativos implementem suas idéias no software de design da sua escolha
ao invés de ser dependentes de considerações técnicas. Tal
aplicação elimina a necessidade de dispositivos e operadores de gráficos herdados tradicionais.
A importância desta abordagem é que estes nós de playout,
simples embora eficazes, possam ser incorporados em um
sistema de transmissão autônomo, funcionando remotamente em um local sem operadores ou em um centro
de recuperação de desastres, ou, ainda, podendo ser
parte de um centro maior. A informação que estes canais
requerem pode vir dos mesmos sistemas de planejamento
e de tráfego que normalmente dirigem um sistema de
automatização de escala completa. É uma solução flexível,
destinada a libertar o projetista do sistema, das limitações
tradicionais.
Com uma solução completa, um número de eficiências
pode ser realizado. A equipe é capaz de realizar mais tarefas
e ao mesmo tempo oferecer resultados superiores, pois
há menos operações a serem realizadas. Tarefas como a
transcodificação e as conversões são reduzidas ou eliminadas. Executar canais simultâneos, que exigem diferente
conteúdo localizado e gestão de marcas, torna-se possível
com o mínimo esforço.
Um fornecedor eficaz de um sistema integrado de playout
deve ser capaz de demonstrar uma abordagem forte e
experiência com a totalidade do ecossistema de playout.
Deve possuir domínio sólido no campo, obtido a partir
de um número de implantações ao longo do tempo. Este
contexto significa muita atenção à combinação de todos
os processos inerentes às operações de playout, como
legendas, listas de tráfego, gestão de ativos de mídia e de
marcas. Este conhecimento pode ajudar aos operadores de
canais a abraçar cada vez capacidades mais especializadas,
que levam à sofisticação maior de rendimento, enquanto
desfrutam de facilidade de uso e custos mais baixos.
Um fornecedor de um sistema integrado de playout deve
fornecer consultoria, instalação e acordos de suporte para
uma implantação sem preocupações e de baixo custo total
de propriedade. Procure um fornecedor com soluções
mundiais, experiência em entrega e que seja competente
para os projetos mais complexos.
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Arquitetura e Infra-estrutura Otimizadas de TI
O resultado desejado em uma instalação de playout é um
sistema de playout de canais de alta disponibilidade que seja
flexível e adaptável, com sofisticados gráficos e efeitos de alta
qualidade gerados automaticamente a partir de templates, e
que possa ser executado de forma autônoma ou ser sensível
às mudanças de último minuto. O objetivo é um sistema
projetado para redundância, confiabilidade e robustez.
Para fazer isso, um sistema deve ser construído para utilizar
as melhores tecnologias TI provadas disponíveis hoje, mas
otimizado para as demandas exclusivas da televisão. Deve
ser desenvolvida uma camada de hardware e software
especializada em torno do sistema integrado de playout para
fornecer os padrões de desempenho que os profissionais de
broadcast esperam.
A execução de um canal de televisão a partir de um computador padrão é ainda uma tarefa problemática. Requer
conhecimento detalhado de broadcast para fornecer o
desempenho e a confiabilidade necessários. Para os
ambientes exigentes de mídia, os nós de playout precisam
ser especialmente construídos, com uma arquitetura de
alta disponibilidade para o
uso de missão crítica 24/7.
Esses nós devem oferecer
multi-processamento e uma
GPU integrada para otimizar o
desempenho. Essas plataformas de propósito específico devem executar software
multi-threaded muito sofisticado. Devem estar implementadas com um sistema
operacional integrado. Isso
dá ao desenvolvedor controle
100% do rendimento do software, bem como suporte para
operações em tempo real em um ambiente de programação
modular e flexível. Tudo pode parecer simples, mas são
necessários uma enorme quantidade de experiência em
broadcast e conhecimento especializado para alcançá-lo.
Um sistema operacional dedicado e incorporado tem que
ser criado e aperfeiçoado para oferecer alocação inteligente
dos recursos, gestão de tarefas atribuíveis, incorporação do
processamento multi-core/multi-threading e controle preciso
da plataforma de destino para a contínua capacidade de
prever. Somente através da construção do ambiente operacional e com o envolvimento de uma camada de software
em todo o sistema, um fornecedor de solução integrada de
playout pode garantir o desempenho, a confiabilidade e os
recursos que realmente irão satisfazer as diversas necessidades de equipamentos de playout de mídia.
Com mais e mais conteúdo a ser gerido como arquivos,
um sistema de playout precisa incorporar uma rede padrão
para ingest e transferência, ao mesmo tempo em que gerir
eficientemente arquivos de mídia e mídia secundária, como
legendas, voiceovers e gráficos.
As necessidades de playout são diferentes para instalações
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diferentes. Os sistemas integrados de playout devem incorporar uma escalabilidade modular que possa corresponder às
necessidades, desde um canal básico único até centros de
playout multi-canal de alta resiliência.
Em um sistema integrado de playout, um canal não tem
que ser igual a um dispositivo. Muitas implementações de
playout requerem resiliência substancial. As operações de
playout não podem tolerar nenhuma perda de conteúdo para
nenhuma quantidade de tempo. Os nós de playout devem
ter suporte para redundância n +1 e 1 +1.
A chave para sistemas integrados de playout é a implementação de software. No passado, as plataformas de playout
dedicadas eram uma exigência. Agora, a tecnologia TI
otimizada é perfeitamente capaz de oferecer o rendimento
necessário. O elemento geral de hardware de um sistema
de playout está se tornando menos crítico e agora é mais um
facilitador.
O desenvolvimento de software e algoritmos é agora onde
reside a propriedade intelectual real dos fornecedores
inovadores de televisão, e o
importante valor acrescentado,
que está sendo entregue em
soluções como no sistema
integrado de playout. Devido
a isso, o custo da adição de
poder de processamento e
de memória extras para um
sistema, satisfazendo os
requisitos de desempenho
mais elevados, torna-se insignificante em termos de custo
global do sistema.
A arquitetura de um sistema integrado de playout baseado
em software também significa que é fácil de suportar,
gerenciar e atualizar um playout mesclado de vários arquivos
padrão e proprietários, formatos e conversões. Tudo o que é
necessário é algum trabalho limitado de desenvolvimento.
O fato de que a propriedade intelectual primária do sistema
integrado de playout esteja no software também ajuda a
facilitar o modelo “pague o que você precisa”. Usando os
mesmos componentes padrão de hardware de TI otimizada, a
funcionalidade desejada do software pode ser especificada e
os usuários não tem que pagar por recursos que nunca usam.
Complementando o desenvolvimento do software e dos
componentes de TI otimizados, temos a utilização de
padrões abertos. Os sistemas integrados de playout devem
usar APIs padrão, como OpenGL, para processamento de
gráficos, tais como a renderização. O conteúdo deve ser
transferido para os nós de playout usando FTP padrão. A
definição e o intercâmbio dos metadados devem usar XML.
Com sistemas integrados de playout utilizando padrões
abertos e intercâmbio de dados comum com XML, é muito
fácil expandir a funcionalidade, adicionar novas conexões e
dimensionar o alcance do sistema.
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Integração Avançada de Gráficos
Os dispositivos de gráficos de televisão cresceram nos
dias em que era um enorme desafio colocar uma imagem
eletrônica em um sinal de vídeo. Hoje, uma placa padrão
de vídeo de PC tem muito mais poder do que é necessário para canais de playout, mesmo em HD.
Devido à necessidade ampla para gráficos nas publicações e na Internet, poderosa e amplamente reconhecida, os pacotes de software como o Adobe Creative
Suite ou 3ds Max evoluíram para criar elementos
gráficos sofisticados. Qualquer designer gráfico vai reconhecer instantaneamente estes pacotes.
Os artistas criativos devem ser focados em construir
a melhor aparência para o canal, ao invés de estar
limitados ao que os técnicos podem fornecer, usando
o software com o qual o designer se sinta confortável
e familiarizado. Assim, será um processo rápido e
intuitivo.
Um sistema integrado de playout deve incluir uma
aplicação de composição para permitir gráficos em
tempo real que possam ser usados off-line em qualquer
Mac ou PC. Deve importar elementos gráficos 2D/3D
estáticos e animados, desde aplicações de criação de
gráficos de padrão industrial. A aplicação deve fornecer
camadas ilimitadas e edição de timeline.
Para criar a aparência de um canal no ar, a aplicação deve
permitir o trabalho com elementos gráficos em templates
para os canais de playout. A aplicação deve permitir criar
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e salvar templates repetíveis. Os templates, com todos
os dados associados, serão preenchidos no momento de
ir ao ar. Novamente, padrões abertos significa que estes
templates podem coletar os dados de várias fontes.
Portanto, podem ser realizadas constantemente atualizações em tempo de execução. Como as playlists mudam,
os metadados associados XML mantém as associações
corretas para que o conteúdo adequado seja atualizado e
entregue na tela.
Graças a APIs padrão, tais como OpenGL, e GPUs
poderosas, deve haver integração nativa com os nós de
playout para processar e renderizar gráficos para entrega
em tempo real nos canais de playout.
Utilizando esta metodologia, não há necessidade de
dispositivos e operadores gráficos tradicionais herdados.
Ao invés de ser uma operação separada, deve haver
total integração dos gráficos com a gestão de ativos
mídia e a gestão de playout.
Um fluxo de trabalho de gráficos gerenciado é de suma
importância. Hoje os gráficos podem ser facilmente
alterados e criados. O desejo de utilizar esta funcionalidade só vai crescer ao longo do tempo e, por conseguinte, o volume de interacções gráficas para cada canal
crescerá. Em um ambiente multicanal, este pode ser
um desafio real. Ter uma solução de fluxo de trabalho de
gráficos como parte de sua solução de playout, reduz
drasticamente o risco de erros e significa menos operadores para executar o canal.
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Teste e Validação
Para um sistema integrado de playout prover todas
essas capacidades e integrações, uma grande quantidade de pesquisa e desenvolvimento deve ocorrer bem
antes de uma solução ser oferecida. Ao mesmo tempo
em que se exigem cuidadosos desenvolvimentos de
software e design de hardware em nível de engenharia,
outros processos técnicos críticos também necessitam
ser incorporados.
Com o objetivo de se obter firme integração de uma
variedade de componentes padrão TI e subsistemas,
uma rigorosa validação deve ser realizada.
Alguns critérios de avaliação de tecnologia que devem
ser incluídos como parte da validação:
• Determinada tecnologia cumpre o que promete em
suas funcionalidades e especificações?
• A tecnologia pode de fato ser efetivamente utilizada
para a aplicação proposta?
• A tecnologia funciona bem como um componente
essencial do sistema como um todo?
• O ciclo de desenvolvimento de integração da
tecnologia será previsível?
• A tecnologia suportará o esperado e operará em
cargas diversas?
• Qual será o comportamento operacional em
condições de erro?
Alguns critérios de avaliação para validação de armazenamento devem incluir:
• Perfomance Benchmark durante vários dias durante
reformulações e enquanto rodadas diversas
configurações de input e output de servidor
—— Preço versus performance versus latência
—— Latência segura com subsistemas de
armazenamento aumentado, que respondem
dentro de certo período de tempo
—— Controladores de armazenamento hot-swap em
plena carga, atualizações de firmware em tempo
real e carga plena
Alguns critérios de avaliação para validação de sistema
de arquivos devem incluir:
• Como é gerenciado e controlado o acesso para acesso
simultâneo de aplicações de tempo real e tempo não
real?

Alguns critérios de avaliação para validação de movimento de dados em rede devem incluir:
• Gerenciamento da organização e estrutura de dados
na rede para que as transferências sejam eficientes e
sem perdas
• Caracterização, configuração e administração dos
iniciadores e alvos do dispositivo, cartões de interface
de rede e switches de rede para que tudo opere em
uma conexão limpa e sem perdas de end-to-end
Uma vez que o design tenha sido concluído e o software
criado, uma validação de várias fases do componente/
sistema e processo de teste devem ser completados.
Este processo deve ser implementado a longo prazo
e ser altamente escalável. Para suporte continuado e
novos lançamentos, a funcionalidade e comportamento
de cada peça de tecnologia, e o sistema como um todo,
devem passar por extensivos testes de regressão.
Com o avanço da tecnologia virão novas gerações de
componentes. A medida que elas são incorporadas,
o sistema precisa ser novamente testado com novas
versões de drivers de armazenamento, controladores
RAID, sistema de arquivo, servidores de dado, cartões
de interface de rede, adaptadores host bus e switches,
para assegurar que o sistema se comporta como
especificado.
Para colocar o esforço necessário em perspectiva, aqui
estão alguns exemplos do que tem de ser avaliado para
de garantir o desempenho do sistema de acordo com os
avanços tecnológicos:
• Ao mesmo tempo em que as novas gerações de
processadores multi-core emergem, o sistema
operacional tem que ser otimizado para tirar proveito
dos avanços multi-processamento e multi-threading
• Com os novos modelos de unidades, deve ter análise
de desempenho e validação, análise de falhas e
manipulação especial em modo página para o uso de
mídia
• A criação de redes de mídia precisa de avaliação do
desempenho e análise de falhas
• Para entrega de gráficos em tempo real, a GPU tem
que passar por análise de desempenho e validação
com renderização e processamento OpenGL

• Há gestão automática do perfil de sistema de arquivos
para que a desfragmentação não seja necessária,
mesmo em operação 24/7?
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Serviços e Suporte
Após um servidor de um sistema integrado de playout
ter sido selecionado, a interação com o fornecedor deve
entrar em uma nova fase. Agora o fornecedor deve dispor
de conhecimento de serviço para efetivamente projetar
e implementar um sistema que vá de encontro com as
necessidades do negócio e que suporte efetivamente o
sistema por toda a vida útil. É fundamental avaliar as capacidades do fornecedor para o entendimento dos benefícios
da nova tecnologia, minimização de riscos e controle dos
custos totais da aquisição.
Uma projeção efetiva do sistema é essencial se você está
descobrindo todos os benefícios da tecnologia de um
sistema integrado de playout. Neste passo, os arquitetos
do sistema do fornecedor devem estar engajados no
processo de descobrimento para agrupar os requerimentos técnicos em detalhes e, então, traduzir tais requerimentos no design do sistema. Um arquiteto de sistema
experiente fará perguntas básicas sobre os requerimentos,
como forma preferida de compressão e taxas de bit,
quantidades de armazenamento projetadas, e números de
canais de playout e ingest. Um verdadeiro procedimento
consultivo dos melhores fornecedores também deve
explorar uma futura expansão potencial do sistema, pontos
de interface com outros sistemas na empresa, planejamento de continuidade de dados em longo prazo e a
tolerância total de falhas no sistema. Estas considerações
devem influenciar no processo de design tanto quanto os
simples bits, bytes e canais de dado, que frequentemente
têm precedência fora de um compromisso de consulta.
Se um design de sistema efetivo é a visão, então, a realidade é construída durante a implementação do sistema no
local. Aqui, o time de gerentes de projeto do fornecedor de
sistema integrado de playout, os engenheiros de serviços
campo e instrutores são combinados com a incumbência
de fornecimento de novos sistemas em ambientes reais.
O sistema deve ser configurado e testado para performance otimizada e, então, os usuários devem ser treinados nos procedimento de operação e manutenção.
Para implementar um sistema integrado de playout deve
ser incluído o suporte on-line de uma equipe de especialistas de produtos que trabalham com a equipe de
operações, para assegurar um playout bem sucedido.
Deve haver sistema de verificação do inicial e formação
em engenharia. A formação on-site para operadores,
juntamente com consultoria com a equipe de gráficos
e de produção, para definir como será implementada a
aparência no ar (incluindo ajuda com a preparação inicial de
templates e formatos de mídia) é outro aspecto que deve
ser fornecido. A assistência para a configuração das regras
de banco de dados e de funcionamento, de acordo com
as necessidades de negócios individuais, é ainda um outro
aspecto de apoio.
Finalmente, a personalização da interface de tráfego para
fazer downloads e converter as programações, e para
o retorno dos registros de execução necessários para a
reconciliação, é algo que deve ser fornecido.
www.grassvalley.com

Cada fornecedor de sistema integrado de playout deve
ter essas capacidades básicas. Para sistemas de maior
complexidade e tamanho, tais capacidades de implementação básica devem ser orquestradas por uma metodologia
detalhada do projeto de gestão que controle os custos
do projeto, os cronogramas e os riscos. Em qualquer
processo de avaliação de fornecedores, cada fornecedor
deve ser convidado a explicar a sua metodologia de gestão
de projeto, incluindo a declaração de trabalho, o cronograma do projeto, a comunicação fornecedor/vendedor,
a documentação do sistema e o acompanhamento de
problemas.
Um sistema integrado de playout corretamente projetado
e implementado pode prover anos de operação, como
o coração de uma infraestrutura de entrega de playout.
Entretanto, todo sistema inevitavelmente requer suporte
técnico para resolver falhas, manter o sistema atual para
todos os lançamentos de software suportado, repor
componentes de hardware defeituosos e, basicamente,
manter o sistema operante. Os fornecedores em potencial
devem demonstrar suas capacidades e seus investimentos
nestas áreas-chave, para assegurar que os investimentos
de capital estão protegidos. Além das capacidades chave
de suporte técnico, os fornecedores de sistemas integrados de playout com infraestrutura avançada de suporte
ao consumidor devem ser capazes de prover serviços de
elevada disponibilidade como:
• Suporte técnico por telefone 24/7
• Diagnósticos remotos do sistema
• Acesso a lançamentos contínuos de software e serviços
de instalação associados
• Substituição avançada de hardware com entrega para o
próximo dia útil
• Serviço de engenharia de campo
Os fornecedores de sistema integrado de playout que
oferecem tais serviços de elevada disponibilidade são
capazes de minimizar dramaticamente qualquer inatividade do sistema, enquanto asseguram fluxo rentável de
recursos de mídia para a empresa como um todo, playout
no ar e operações on-line. Em adição, as organizações
com os melhores serviços de suporte serão capazes
de oferecer serviços de alto conceito, como a gestão
dedicada de conta, o monitoramento remoto de sistema
ininterrupto e, até, o serviço de engenharia terceirizado.
Freqüentemente, esses serviços são oferecidos no
contexto de um acordo de suporte de sistema com
parâmetros de tempo prescritos. Os acordos de suporte
não só obrigam o fornecedor de sistema a garantir um
nível específico de performance, como também controlam
definitivamente o custo de propriedade. Uma avaliação
completa dos fornecedores de sistemas integrados de
playout deve incluir, também, uma análise da capacidade
de suporte ao cliente, serviços de elevada disponibilidade
e acordos de suporte de sistema.
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Resumo
Os sistemas integrados de playout oferecem aos
broadcasters, especialmente temáticos e multi-canal,
a melhor maneira de gerir marcas e oferecer televisão,
pois representam uma infra-estrutura mais confiável,
escalável e conceitualmente superior para entregar
fluxos de trabalho de broadcast.
As abordagens convencionais de playout, onde a programação é montada perto do playout, criam uma complexidade desnecessária e incapacidade de resolver os
problemas críticos de tempo. Diminuindo o uso de diferentes sistemas e simplificando os fluxos de trabalho,
os broadcasters podem adiantar o processo inteiro de
playout por dias e executar uma operação de playout
com muito mais agilidade.

Design

A abordagem de sistema integrado de playout tem
como objetivos: a integração da gestão de ativos, a
gestão de playout, a gestão de gráficos e a funcionalidade de broadcast, associada em um pequeno número
de componentes de TI otimizada. A execução é feita de
uma maneira mais fácil e eficiente para os broadcasters,
em comparação com uma abordagem convencional de
playout. A eficiência de custos é um resultado e não
uma meta. Ao abandonar a abordagem convencional de
entrega e de gestão de marcas de televisão em várias
etapas diferentes, os sistemas integrados de playout
são a chave para simplificar e melhorar radicalmente a
preparação de conteúdo e fluxos de trabalho de playout
em canais SD e HD.
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GLOBAL SERVICES
Grass Valley Global Services é especializado na
definição, instalação e suporte dos atuais fluxos de
serviços baseados em arquivo, baseados em soluções
da Grass Valley e de terceiros. Com Grass Valley
Global Services, você pode alcançar os seus objetivos
operacionais da forma mais efetiva e rentável possível,
e com um parceiro em quem pode confiar.
www.grassvalley.com/support

Definir: Nós o ajudamos a definir as necessidades tecnológicas
do seu negócio e, então, projetamos as soluções para atende-las.
Junte-se ao Diálogo em
Instalar: Nossa organização profissional de serviço, munida de
comprovadas metodologias de gestão de projetos, pode levá- GrassValleyLive no Facebook,
lo do design até instalação, comissionamento e treinamento.
Twitter e YouTube.
Suporte: Oferecemos um portifólio ANS completo para
manter os seus sistemas funcionais e um plano de ajuda
para necessidades de manutenção a longo prazo.
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