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آیپیمدیا و آیسیام

پیش از آنکه «آیپیمدیا» (®  )ipMediaرا بشناسیم الزم است اندکی دربارهی «آیپی تیوی» ( )IPTVبدانیم« .آیپی تیوی»
سیستمی است که با استفاده از پروتکل اینترنت و یک زیرساخت ،شبکههای تلویزیونی دیجیتال را از راه یک اتصال پهنای
باند وسیع در اختیار کاربر قرار میدهد .این سیستم از فناوری و ابزاری خاص بهره میبرد که در آن تصاویر تلویزیونی به
جای آنکه با فرمت عادی و از طریق کابل پخش شود ،توسط دستگاه کوچکی که منطبق با فناوری شبکههای کامپیوتری
است دریافت شده و به صفحهی تلویزیون انتقال مییابد .سابقهی پیدایش این سیستم به دههی پایانی قرن بیستم میالدی
باز میگردد .پس از چندسال کسب تجربهی محدود فنی و اجرایی ،نخستین بار در سال  1995شرکت «پریسِ پت سافت ِور»
( )Precept Softwareاین فناوری را با عنوان «آیپی تیوی» ثبت کرد .تا سال  1999یکی -دو شبکۀ رادیویی و
تلویزیونی «آیپی تیوی» را تجربه کردند اما استفاده از آن فراگیر نشد .پهنای باند شبکههای اینترنت بسیار کم بود و
کاربران ترجیح میدادند سیگنال کانالهای تلویزیونی را به شکل معمول دریافت کنند .از سال  1999به بعد چند شرکت کانادایی
و آمریکایی آیپی تیوی را روی دیاسال ( )DSLارائه دادند و امروز در بسیاری از نقاط جهان«آیپی تیوی» یکی از راههای
عمدهی دسترسی سریع کاربران به تصاویر تلویزیونی است .شرکت ایال نرمافزار ( )ilasoftwareکه از اواخر سال 1380
کارش را در زمینهی تحقیق ،تولید و توسعهی نرمافزارها و سامانههای ارایهی محتوای دیجیتال روی بستر آیپی ()IP
شروع کرده است ،در سال  1386و در پی تحقیقات اولیه در زمینهی ارایهی محتوای صوتی و تصویری روی زیرساختهای
شبکه آیپی ،اقدام به سرمایهگذاری وسیع در زمینهی تولید یک سامانهی پیشرفته و منحصربهفرد و قابل پیادهسازی روی
انواع شبکههای آیپی با زیرساختهای متفاوت نمود و اجرای آن بر بسترهای مخابراتی موجود را امکانپذیر ساخت .این
سامانه در حال حاضر و پس از طی نمودن آزمایشهای متعدد روی مدلهای متنوع بستر مخابراتی در پالنهای پایلوت،
هماکنون در مرحلهی اجرای کشوری است .این سامانه با عنوان انحصاری «آیپیمدیا» (®  )ipMediaثبت شده است.
ثبت بینالمللی این نام تجاری در آذرماه  1391و ثبت آن در ایران ،در تیرماه همان سال انجام شد .آنچه «آیپیمدیا»
ارایه میدهد را نباید با تلویزیون اینترنتی ( )Internet Televisionیا هر سیستمی که محتوای تلویزیونی را روی
اینترنت عرضه میکند اشتباه گرفت؛ این فناوری با تلویزیون اینترنتی متفاوت است و خدمات آن شامل امکاناتی گسترده
و ترکیبی است .اینک شرکت «توسعه سامانه بهنگام غدیر» ،بهعنوان نخستین ارایهدهندهی سرویس تعاملی «آیپیمدیا»
در ایران ،فناوری «آیپیمدیا» را با نام تجاری آیسیما در اختیار کاربران میگذارد.
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ویژگیها و مزایای آیپیمدیا

«آیپیمدیا» (®  )ipMediaتمام امکانات رسانهای را یکجا در اختیار کاربران قرار میدهد و آنان را از تهیهی انواع و اقسام
تجهیزات رسانهای بینیاز میکند .بسیاری از طرحهای مشابه ،وابسته به تعداد محدود سِ ر ِورهایی است که در چند نقطه از دنیا
پراکندهاند و کاربران بهوسیله اینترنت با آنها ارتباط برقرار میکنند؛ درحالیکه در طرح «آیپیمدیا» اگر نیاز باشد ،میتوان
سرورها و تجهیزات ارتباطی را به نزدیکترین فاصلهی ممکن نسبت به یک مجتمع یا ساختمان رساند .شرکت ایال نرمافزار بهعنوان
مبتکر و طراح «آیپیمدیا» ،پس از بررسی امکانات مخابراتی ایران ،از روشی استفاده کرده است که بااستفاده از حداقل عرض
باند بین مراکز مخابراتی ،امکان اجرای سامانهی «آیپیمدیا» وجود داشته باشد .در این روش ،کپیهای متعددی از محتوا
در مراکز مخابراتی قرار داده میشود تا نیازی به استفاده از عرض باند وسیع بین مراکز نباشد .این سیستم با بهرهگیری از
یک واحد تصمیمگیری خودکار ،انتقال محتوا به مراکز مخابراتی را براساس اولویتهای مورد نظر از قبیل میزان استفاده
از گروه محتوا و اندازهی محتوا مدیریت نموده و با باال نگهداشتن کیفیتی که مخاطبان تجربه میکنند ،رضایتمندی
آنان از خدمات را در سطح مطلوب حفظ مینماید .شبکهی انتقال در این سامانه شامل مجموعهی تجهیزاتی است که در
هستهی مرکزی ( )COREو مراکز استانی ( )Mini COREو مراکز مخابراتی سرویسدهنده ( )EDGEنصب میشود.
تمامی محتوای سیستم در هستهی مرکزی قرار گرفته و با نرمافزار مدیریت محتوا ساماندهی میشود .براساس تعاریف
سیستم و اولویتهای تعریف شده ،هنگام بهرهگیری از شبکه بهشکل هوشمند ،تنها محتوای پرمصرف بهطور کامل به آخرین
الیهی ارایهی سرویس ،انتقال مییابد .محتوای کممصرف در هستههای کوچک استانی باقی مانده و براساس درخواست کاربر
بهشکل اتوماتیک به الیهی آخر سرویس در زمان استفاده منتقل میشود .بهطور کلی مهمترین ویژگیها و مزایای
آیپیمدیا از این قرار است:
هزینهی مناسب راهاندازی
کاهش هزینههای راهبری ( )Running Costمربوط به شبکههای بین مراکز مخابراتی
کاربری آسان و سادگی تنظیمات
امکان پوشش حداکثری کاربران با بسترهای مخابراتی موجود در ایران
سرعت و کیفیت باالی تصویر و صدای ارسالی
سرویسدهی از راه تمام بسترهای آیپی ()IP
سهولت توسعهی جغرافیایی سامانه
وابسته نبودن به محدودیتهای زیرساختهای مخابراتی در زمان توسعه
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آیپیمدیا باکس

مشترکان سیستم«آیپیمدیا» (®  )ipMediaبه دو روش میتوانند از امکانات این سیستم استفاده نمایند:
روش نخست ،روش نرمافزاری است که قابل اجرا در کامپیوترهای شخصی میباشد و قابلیت توسعه به سایر دستگاهها مانند
تبلتها و یا حتی گوشیهای همراه را نیز دارد .همچنین نرمافزار کنونی بر روی نسخههای گوناگون ویندوز قابل اجراست.
روش دوم ،روش سختافزاری است که در آن یک دستگاه با نام تجاری «آیپیمدیا باکس» ( )ipMedia ®Boxدر اختیار
مشترکان قرار میگیرد.
دستگاه «آیپیمدیا باکس» ( )ipMedia ®Boxبراساس استانداردهای موجود در سیستمهای کامپیوتری طراحی شده و
در عین سادگی ،بسیار پیشرفته است .آیپیمدیا باکس امکانات زیر را در اختیار کاربر قرار میدهد:
خروجی تصویر از درگاه اچدیامآی ()HDMI
خروجی تصویر از درگاه AV
خروجی صدای دیجیتال
خروجی صدای آنالوگ
دستگاه کنترل از راه دور
قابلیت اتصال به کیبورد
قابلیت اتصال به دستهی بازی ()Joystick
امکان ذخیرهی تصویر و صدای دریافتی با رعایت حقوق دیجیتالی ( )DRMاز راه درگاه یواسبی ()USB
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تلویزیون و رادیو

اکنون همهی شبکههای ملی و استانی و تمامی شبکههای تخصصی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در آیسیما
موجود است .همچنین قابلیت افزودن شبکههای اختصاصی به این مجموعه همواره وجود دارد (اکنون شبکههایی همچون
سروش انتخاب و سروش جهاننما ایجاد شده است) .امکاناتی که فناوری «آیپیمدیا» ارایه میدهد سبب میشود تا
کاربران آن ،بیش از کسانیکه از راههای معمول به تلویزیون دسترسی دارند ،بر روش استفاده و آنچه از رسانه دریافت
میکنند تسلط داشته باشند .هنگام استفاده از آیسیما ،کاربر میتواند یک برنامهی در حال پخش را متوقف کند و پس از
راهاندازی دوباره ،برنامه را از همان لحظهی توقف پیگیری نماید .انتقال زمان ،نمایش اطالعات کانال ،راهنمای الکترونیک،
پرش به برنامهی دلخواه و جابهجا شدن بین کانالها از جمله امکاناتی است که کارب ِر این رسانه در اختیار دارد .راهنمای
الکترونیک برنامه ( ،)EPGفهرستی از برنامههای زمانبندی شده برای پخش از شبکه را به کاربر نشان خواهد داد .در این
بخش اطالعات فراوانی در اختیار کاربر قرار میگیرد .عنوان برنامه ،عنوان قسمت ،امتیاز برنامه ،شرح برنامه ،تصویر برنامه،
زمان شروع برنامه ،مدت برنامه ،برنامههای گذشته و برنامههای آینده ،اطالعاتی هستند که کاربر میتواند در این بخش
به آن دست یابد .گفتنی است که اگر برنامه در حال پخش باشد ،مدتزمان پخششده از برنامه و نمایش درصدیِ زمان
پخششده از برنامه به اطالعات مذکور افزوده خواهد شد.
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ماشین زمان (جابهجایی زمان)

شاید یکی از جذابترین امکانات در نظر گرفته شده برای کاربران آیسیما« ،جابهجایی زمان» یا «ماشین زمان» ()Time Shift
باشد .انتقال زمان یعنی اینکه کاربر بتواند برنامههای یک شبکه را به همان ترتیب و زمانبندی که هنگام پخش زنده بوده
است ،ببیند .کاربر میتواند بااستفاده از گزینههای گوناگونی که برای جابهجایی زمان تعبیه شده ،به «روز ،ساعت ،دقیقه
و ثانیه»ای در گذشته برگردد و برنامه آن زمان را مشاهده کند .در آیسیما ،انتقال زمان تا دوازده ساعت قبل امکانپذیر
است.
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دیدنیها و شنیدنیهای درخواستی

«دیدنیهای درخواستی» و «شنیدنیهای درخواستی» جزو بخشهای اصلی آیسیما هستند .در این دو بخش ،مخزنی
جامع و متنوع از صدا و موسیقی ،فیلم ،سریال ،برنامههای آموزشی ،ورزشی و مذهبی ،تدارک دیده شده است که برای
شنیدن و تماشا کردن به کاربر امکان انتخاب و برنامهریزی میدهد (این مخزن همواره در حال گسترش است) .در بخش
دیدنیهای درخواستی ،کاربر به زیرمجموعههای «فیلم و سریال»« ،کودک و نوجوان»« ،مستند»« ،ورزش»« ،آموزش»،
«مسابقات و سرگرمی»« ،قرآن و معارف اسالمی» و «آرشیو شبکههای تلویزیونی» دسترسی دارد .بخش شنیدنیهای
درخواستی به دستههای «موسیقی»« ،قرآن و معارف»« ،سخنرانی»« ،کودک»« ،فرهنگ»« ،کتاب صوتی»« ،دکلمه» و
«صدای ماندگار» (آرشیو برنامههای رادیویی) تقسیم شده است.
یکی از مهمترین قابلیتهای این بخش ،تنوع در شیوه استفاده کاربران از محتواست که میتواند بهشکل رایگان یا به
روشهای گوناگون خرید (خرید برای زمان محدود و خرید از راه اسپانسر) انجام پذیرد.
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فراداده

هنگامیکه کاربر از آیسیما استفاده میکند ،بهویژه در بخش دیدنیهای درخواستی ،به کاربرد و ارزش فراداده
( )Meta Dataپیمیبرد .فراداده ،اطالعاتی است که ضمیمهی محتوای اصلی میشود و بدون نیاز به خارج شدن از آن
محتوا ،میتوان به این اطالعات دست یافت .یک محتوا -نظیر فیلم -پس از ورود به سیستم امکان دارد شامل چند قسمت
محتوایی ( )Trackدیگر نیز بشود؛ مثل پشت صحنه یا پیشنمایش فیلم .در بخشهای بعدی ،عنوان و موضوعها ،نوع
(ژانر) ،عوامل تولید ،شرکت سازنده و تاریخ تولید آن مشخص میشود .عالوه بر اطالعات متنی ذکر شده ،امکان ذخیره
و نمایش یک یا چند تصویر مربوط به محتوا نیز وجود دارد .گاهی در نقاطی از فیلم ممکن است به موضوعاتی پرداخته
شود که اطالعاتی جامعتر ،عالوه بر آنچه در فیلم نمایش داده شده ،در دسترس باشد و بتوان آن را بهشکل منبعی
در اختیار بینندهی فیلم قرار داد .فرض کنید در صحنهای از یک فیلم ،نام شخصی که اهمیت علمی ،فرهنگی ،سیاسی
یا تاریخی دارد برده شود؛ اگر مخاطب مایل باشد اطالعات بیشتری از این شخصیت دریافت نماید ،در همان صحنه،
زندگینامه یا اطالعات مربوط به آن شخص در دسترس خواهد بود .فیلم مستندی را در نظر بگیرید که دربارهی نهنگ
سفید است .ممکن است در این فیلم دو دقیقه به این موضوع بپردازد ولی اطالعات بیشتری پیرامون آن موجود باشد که
بتوان بهعنوان منبع معرفی کرد؛ برای مثال وبسایت یا اطالعات متنی .این اطالعات را میتوان در قسمت نمایهسازی
محتوای وارد شده ،به سیستم اضافه کرد .هنگام پخش فیلم در آیسیما ،فیلم به نقطهای میرسدکه برای مثال دربارهی
نهنگ سفید توضیح میدهد ،در این حالت یک تصویر کوچک ( )Iconدر کنار صفحهی نمایش مشاهده خواهد شد و اگر
کاربر دکمهی اطالعات ( )Infoروی کنترل از راه دور دستگاه «آیپیمدیا باکس» را فشار دهد ،اطالعاتی پیرامون آن
قسمت از فیلم روی صفحهی نمایش در دسترسش قرار میگیرد .از اطالعات مربوط به موضوع (در اینجا :نهنگ سفید) و
اطالعات پدیدآورندگان برنامه ،موضوع و کیفیت صدا و تصویر گرفته تا آنچه ضمیمهی محتوای اصلی برنامه است ،همه
جزو فرادادهها خواهند بود .فرادادهها آیسیما را در عمل تبدیل به منبع عظیمی از اطالعات تکمیلی مینمایند.
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فراداده بیرونی

فراداده درونی (زیرنویس)
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خدمات عمومی

بخش خدمات عمومی گزینهای است که در منوی اصلی آیسیما گنجانده شده و به کاربر امکان میدهد تا بسیاری از
کارها و جستجوهای روزمره را یکجا مدیریت کند .خدماتی که در این بخش وجود دارد ،گویای این قابلیت است:
تهرانشناسی
هواشناسی
خدمات دولت الکترونیک
پرداخت قبض
نقشه
ترافیک شهری
ترافیک بین شهری
این بخش بهطور نامحدود و براساس نیازهای روز قابل گسترش است.
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بازی

بخشی از آیسیما به بازی اختصاص دارد و کاربران میتوانند بهشکل فردی و گروهی از بازیهای این رسانه لذت ببرند.
«آیپیمدیا باکس» این قابلیت را دارد که از راه ورودی یواسبی ( )USBبه دستهی بازی ( )Joystickمتصل شود و
شرایط بازی را برای کاربر حرفهایتر کند .امکانات دیگری که کاربر هنگام بازی در فضای آیسیما در اختیار دارد از این
قرار است:
قابلیت شبکه
ثبت امتیاز در سیستم
ثبت وضعیت بازی در سیستم
بارگذاری از سمت سرور و استفادهی کمتر از حافظه
استفاده از کنترل بهجای دستهی بازی و پشتیبانی از صفحهکلید
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اینرتنت

در سیستم «آیپیمدیا» ،مرورگری نصب شده است که بدون نیاز به کامپیوتر ،امکان استفاده از اینترنت را به کاربر
میدهد .کاربر میتواند از صفحهکلید معمولی (که به «آیپیمدیا باکس» متصل میشود) یا صفحهکلید مجازی (که با
کنترل از راه دور «آیپیمدیا باکس» هماهنگ است) استفاده کند .دراین حالت کافی است که کاربر به قسمت نوار آدرس
برود ،آدرس وبسایت مورد نظرش را بنویسد و دکمهی بهروزرسانی را بفشارد.
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آموزش

در آیسیما آموزش تعاملی از راه تلویزیون امکانپذیر است .ایجاد تعامل میان فرادهنده و فراگیرنده و امکان آموزش و
سنجش همزمان ،تنها از یک فناوری که بتواند دوسویه عمل کند ،برمیآید« .آیپیمدیا» این امکان را به وجود آورده تا
بتوان این شکل از آموزش را در یک شبکهی امن و پایدار اجرا کرد .در این نوع آموزش ،فرادادهها نقشی عمده دارند و
قابلیتهای آموزشی و اطالعرسانی آیسیما را در سطحی باال نگه میدارند.
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تبلیغات هدفمند

ویژگیهای متنوع و کاربردی ،مدل تبلیغات در آیسیما را ویژه کرده است .این ویژگیها بر این اساس طراحی شدهاند که
صاحب تبلیغ از اثرگذاری تبلیغش اطمینان داشته باشد و مخاطبان رسانه نیز بتوانند براساس عالیق و نیازها به تبلیغات
دست یابند .در این سیستم انواع تبلیغات بهشکل زیرنویس ،تیزر و لوگو ارائه میشود و این امکان وجود دارد که تبلیغات
بهشکل منطقهای و براساس عالیق مخاطبان و با امکان کنترل تعداد دفعات پخش ،تنظیم شود .شاخصهایی که در این
الگو در نظر گرفته شده عبارتند از:
امکان انتخاب منطقهای برای ارائه تبلیغ
کنترل تعداد دفعات پخش
ارایه تبلیغ باتوجه به عالقهمندیهای کاربران
پرداخت هزینهی تبلیغ توسط صاحب تبلیغ ،متناسب با تعداد دفعات مشاهده تبلیغ توسط کاربران
واضح است که کوتاه بودن مدت پخش یک تبلیغ توجه مخاطب را بیشتر جلب میکند .تبلیغات منطقهای و تبلیغات
براساس عالقهمندی مخاطب نیز سبب جلب توجه بیشتر خواهد شد .زمانیکه قرار است برای مخاطب با یکی از روشهای
ذکر شده تبلیغ پخش شود ،از موتور آگهی ( )Advertisement Engineاستفاده میشود؛ در این حالت در زمان
مشخصی که توسط یکی از پروتکلهای سیستم تعیین شده است ،برای مخاطب تبلیغ پخش میشود و موتور آگهی
براساس پارامترهای اولیه ،از بین مجموعهی تبلیغاتی که برای نمایش وارد سیستم شده است به تبلیغات منطبق با
ویژگیها و خواستههای آن مخاطب اولویت میدهد و تبلیغ را در زمان تعریف شده ،نشان خواهد داد.
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سایر امکانات

صفحهی نخست و منوی اصلی آیسیما گویای سایر امکاناتی است که در این سیستم وجود دارد .صفحهی نخست این
رسانه شامل اطالعاتی چون وضع آبوهوای شهر کاربر ،اوقات شرعی ،تاریخ و ساعت است؛ اما مهمترین عنصر موجود در
این صفحه ،منوی اصلی است که فع ً
ال بخشهای تلویزیون ،رادیو ،دیدنیهای درخواستی ،شنیدنیهای درخواستی ،خدمات
عمومی ،بازی و اینترنت را شامل میشود .این فهرست محدود نیست و امکان و ارادهی گسترش آن وجود دارد.
سیستم عامل ( )OSنصب شده روی دستگاه «آیپیمدیا باکس» سیستم عامل اندروید ( )Androidاست که بهدلیل برخی
نیازهای سیستم ،ویرایش شده است .بااستفاده از این سیستم عامل ،امکان بهکارگیری بسیاری از اپلیکیشنهای اندرویدی
که تاکنون ساخته شدهاند ،فراهم شده و مجموعه گستردهای از امکانات و سرگرمیها در اختیار کاربران قرار میگیرد.

22

www.iseema.ir
i n f o @i s e e m a . i r

