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املتطلبات والخواص التقنية
خواص التشغيل:
يوفــر برنامــج  GoLiveللمشــركني إمكانيــة البــث التلفزيــوين عــر االنرتنــت مــن خــال
برنامــج  Mena Mediaوهــو مــا ســيضمن لعمالئنــا االنتشــار عــى املســتوى العاملــي بعيــدا
عــن تفاصيــل وتكاليــف البــث عــر االقــار االصطناعيــة .ومــا يســهل مــن البــث عــر
االنرتنــت مــن خــال الربنامــج هــو اســتخدام نظــم تشــغيل وبرامــج عــى درجــة عاليــة مــن
األمــان واملرونــة كصيغــة  .MPEGoIPوبهــذا يضمــن للمشــركني يف الخدمــة بــث املــواد
الفيلميــة بشــكل مبــارش بــدون تأخــر وبنظــم بــث عاليــة الجــودة  HDأو ذات الجــودة
القياســية  SDعــن طريــق خدمــة االنرتنــت دون أن تفقــد الصــورة أو املــادة الفيلميــة
جودتهــا.
التجهيزات املطلوبة:
الحــد األدىن الســتخدام خــواص الربنامــج يتلخــص يف توفــر جهــاز ترميــز تقليــدي DVB
 encoderوبطاقتــي  .LAN cardsكــا ننصــح مشــركينا بـراء جهــاز الرتميــز مــن واحــدة
مــن الــركات الرائــدة يف هــذا املجــال مثــل سيســكو أو هارمونيــك أو تاندبريــغ .البطاقــة
األوىل تســتخدم لالتصــال باالنرتنــت ،والثانيــة لتحميــل املــواد الفيلميــة  MPEGعــر جهــاز
الرتميــز.
متطلبات نظم التشغيل:
وهــذه أيضــا ذات متطلبــات عاديــة ،فاملطلــوب فقــط جهــاز كمبيوتــر مــع نظــام تشــغيل
 serverأو وحــدة تشــغيل مركزيــة وذاكــرة بســعة أربعــة ميجابايــت  ، RAMإذ ال تحتــاج
إىل تقنيــة عاليــة الجــودة أو بطاقــة فيديــو كــا أن األجهــزة ال يجــب أن تكــون ذات كفــاءة
عاليــة .فقــد حققنــا نجاحــات كبــرة فقــط بإســتعمل أجهــزة تشــغيل مــن  HPو  Dellعــي
ســبيل املثــال .وحتــى أقــل األجهــزة كفــاءة مثــل  DELL R210تعمــل بنجــاح.

هــذا ويعمــل برنامــج  GoLiveبالتوافــق مــع أي مــن نظامــي التشــغيل )Microsoft
 2008 2003/7/XPوكذلــك  .)Linux CentOSومــن الــروري كذلــك أن يكــون اش ـراك
االنرتنــت لديكــم مــن خصائصــه إمكانيــة تحميــل  MPEG TSبرسعــة عايــة وبهامــش
إضــايف مــن  %10وحتــى .%20
ظبط نظام التشغيل:
لتمكيننــا مــن التعــاون معكــم يف بــث إرســالكم عــر االنرتنــت ومن خــال الربنامج ســنطلب
منكــم الســاح لنــا بإمكانيــة الدخــول عــن بعــد إىل جهــاز الرتميــذ الخــاص بكــم ،وذلــك
لنتمكــن مــن تحميــل الربامــج التاليــة وهــي بالطبــع بــدون أيــة تكاليــف إضافيــة (/RDP
 )VNC/Team Viewerوضبــط برنامــج  .GoLiveوســنقوم بتوفــر خدمــة الدعــم الفنــي
والتقنــي لكــم عــى مــدار الســاعة .ومبجــرد االنتهــاء مــن ضبــط الربنامــج واملشــغالت
املطلوبــة لــن يكــون عليكــم االســتمتاع بســهولة العمــل عــن طريــق .GoLive
السالمة واألمن:
ضــان ســامة اإلرســال والتشــغيل يف حالــة انقطــاع اتصالكــم باالنرتنــت خــال عمليــة
تحميــل املــواد الفيلميــة مــن خــواص برنامــج  GoLiveأن يقــوم تلقائيــا بإعــادة التحميــل
والعمــل بشــكل فــوري مبجــرد عــودة االتصــال مــن طرفكــم باالنرتنــت .كــا يتميــز برنامــج
 GoLiveوالربمجيــات املصاحبــة لــه بخاصيــة االســتدالل يف حالــة حــدوث خطــأ فنــي خــال
عمليــة البــث عــر االنرتنــت ،االمــر الــذي يضمــن متابعــة ومراقبــة دقيقــة لجميــع مراحــل
تحميــل وبــث املــواد املصــورة ،،وميتــد ذلــك حتــى خــال املرحلــة النهائيــة وهــي خــال
البــث لضامنــة أن املــواد يتــم بثهــا بالجــودة املطلوبــة.
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