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 در قلب شبكه سيگنال رساني كشور
 مي ايران را تماشا اگر تلويزيون

گوش مي دهيد،  به راديو كنيد يا 
احتماالً از محصوالت شركت ما بهره  

 .  مي بريد
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 دانش بنيان و پيشرو
 لينطراح و توليد كننده فشرده ساز  او

 در ايران MPEGهاي صدا و تصوير 
 ارتباطات صدا و تصوير روي بستر فيبر

 نوري كشور
 ل هايلين مبتكر مبداوDVB-T   به

ASI در ايران 
  پوشش صد در صد مراكز صدا و سيما

 در كشور
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 تاريخچة شركت نوآوران ارتباطات اميد
 در تورنتو،   1377سال در تأسيس

 كانادا
 شركت در آن زماناز محصوالت: 

MPEG4 Bench : محصول
پردازشي  هاي تست و ارزيابي نياز 

MPEG4 
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 تاريخچة شركت نوآوران ارتباطات اميد
 آغاز كار رسمي شركت در ايران در

 1383سال 
 زيادي  ساخت تعداد طرّاحي و

 بوميمحصوالت 
 كشورسراسر در به كار گرفته شده 
 ايرانخارج از صادرات به 
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كيفيت پشتيباني فنّي باال 
اطمينان از ارائة خدمات محلّي تا پايان عمر محصول 
قيمت و هزينه هاي پائين تر 
اتكا پذيري باالتر در هنگام حوادث غير مترقبه 
تحويل سريع تر 
امنيت باالتر 
تحريم ناپذير 
درك كامل نياز ها و مشكالت بومي كشور 
ساخته شده بر اساس نياز هاي بومي 
قابل سفارشي سازي سريع و كم هزينه 
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 چرا نوآوران ارتباطات اميد؟
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 زنجيره پخش در صنعت رسانه
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 محصوالت حوزه توليد
 روي فيبر نوري و  استوديوييارتباطات بين

 IPشبكه هاي 
 واحد هاي سيارENG  ياSNG 
Uplink هاي ماهواره 

فشرده ساز هاي صدا و تصوير 
  لينك هاي قابل حمل خبرنگاري 
 لينك هاي ارسال صدا و تصوير مبتني برIP 

 

www.omid.co.ir 13 



 مبتني بر استاندارد جديدHEVC 
قابليت دريافت و فشرده سازي ويدئو با دقت تصوير: 

SD ،HD ،3G or Full HD  4وK 
 خروجيASI  وIP 
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 HEVC/H.265فشرده ساز 
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 HEVCفشرده ساز 
MCE-4500 
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 فشرده سازي هوشمند با در نظر گرفتن مدل چشم انسان
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 كيفيت رنگ



 جزئيات تصويرحفظ      
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  تصوير واقعي يا
 حتي بهتر از واقعي
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 تعداد برنامه بيشتر در

 پهناي باند مساوي
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 لينك قابل حمل
خبرنگاري بي سيم   
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 لينك هاي صدا و تصوير 
 قابل حمل  خبر نگاري

 مبتني برIP 
پهناي باند ارزان 
 در مقايسه با ماهواره يا  الوصولسهلSNG  و

 ارتباطات ديگر
  پوشش انواع شبكه ها 

ADSL  وWimax 
3G/4G  تلفن همراه 
فيبر تاريك 
SDH مخابرات 
بي سيم هاي ديد مستقيم نقطه به نقطه 
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 ها اپراتورپشتيباني از سيم كارت هاي همه 
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 چرا فشرده ساز هاي صدا و تصوير اميد؟
  

 
 
 
 خروجي هايIP  براي ارتباطات ارزان تر و

 دسترسي آسان تر
استانداردها: 

MPEG2،MPEG4 يا  وH.264 
HEVC  ياH.265 

دقت تصوير: 
SD/HD/3G/6G/12G/4K 

 
 
 
 كمترباند پهناي 
 هزينة ارسال كمتر 
 تبهتركيفي 
 كمترتأخير 
قطعي كمتر و اتّكا پذيري بيشتر 
 تصويرحفظ همزماني صدا و 
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 فشرده ساز و مدوالتور
 

 

Satellite DVB-S/S2 
Terrestrial DVB-T/T2 
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 انكودر مدوالتور
 مستقيم از دوربين به آنتن 
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 و MPEG4فشرده ساز و مدوالتور 
  DVB-S/S2 
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 حوزه پردازش و پس از توليد
 تصوير يا  در صدا درج كننده

Embedder 
 توزيع كننده هايASI تك و دوقلو 

يك به شش 
دو به دوازده 
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 حوزه انتقال و انتشار
سرپايانه ها 
 مبدل هايTS  بهIP: 

ASI  بهIP 
IP  بهASI 
DVB-S2  بهIP 
DVB-T2  بهIP 

ساز ها وامدوله: 
DVB-T2  بهASI 
DVB-S2  بهASI 

 بازهمتافتگر ها ياRemux ها 
 

www.omid.co.ir 33 



 مبدل هاي
DVB-T/T2  به

ASI 
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 گسترش پوشش آنتن بدون نياز به ماهواره
 مبدل هايDVB-T/T2  بهASI 

 T2ASI-1000مدل 
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 H.264يا  HEVCهاي  Headendسرپايانه يا 
فشرده ساز 
همتافتگر 
همتافتگري آماري 
نرم افزار مديريت سر پايانه 
 سوئيچ هاي صدا و تصوير وASI 
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…
 

 همتافتگر ها يا
Multiplexers 

 Head-endsسرپايانه ها يا 
 فشرده ساز ها يا 

Encoders 

…
 

A
udio V

ideo Sources 

Multi-Program 
Transport Stream 

IP 

Terrestrial 

Satellite 

 سامانه مديريت متمركز يا 
Headend Management System 
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 نرم افزار هاي مديريت سرپايانه ها ياHeadend Management System 

  مديريت متمركز همة تجهيزات يا حتي چند سرپايانه به صورت همزمان
 شبكهو يكپارچه از طريق 
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 سامانه هاي مديريت سرپايانه ها



 شش وروديRF DVB-T/T2  ياDVB-S/S2 
 دو وروديASI 
 ورودي 8دو همتافتگر مستقل هر كدام با 
 دو خروجيASI مشابه از هر همتافتگر داخلي 
 پورتGigabit Ethernet  با دو خروجيIP مستقل 
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 Remultiplexer (RMX-8000(بازهمتافتگر 
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 Remultiplexer (RMX-8000(بازهمتافتگر 



 هشت وروديASI 
 هشت وروديIP  10/100/100از طريق پورتo Ethernet 
چهار بازهمتافتگر مستقل داخلي 
 چهار خروجيASI 
 چهار خروجيUDP/IP مستقل 
 پشتيباني ازEPG 
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 Remultiplexer (RMX-8010(بازهمتافتگر 



 گيرنده هاي حرفه اي: حوزه دريافت
 زمينيDVB-T/T2 
 درون استوديويي ياASI 

پشتيباني از انواع ورودي ها  : 
 اي ماهوارهDVB-S/S2 
IP 
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 گيرنده حرفه اي 
MCD-2000 

 
 
 
 
 
 

 منظورهگيرنده هاي چند 

Satellite 

Terrestrial 

IP 
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تلويزيون همراه 
 تلويزيونWiFi 
IPTV 
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 و تلفن همراه IPدريافت فراگير روي بستر 



 
 
 
 
 
 
 
 راهكارهايIPTV  وOTT 
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 بدون نياز به سرور IPTVراهكار 
 
 
 
 

IPHE-8100 
 
 
 
 
 
 

Satellite 

Terrestrial 

IP 



  مناسب براي
هتل ها، مجتمع  

هاي مسكوني،  
 بيمارستان ها
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 IPTVراهكار 



 جايگزين آنتن مركزي ساختمان
RMX-8000 

  حذف كامل كابل كشي و
 دستگاه هاي آنتن مركزي

 ،امكان دريافت از ماهواره
 آنتن زميني و شبكه اينترنت

 بدون سرور و كامال سخت
 افزاري

 كمينهو نگهداري پشتيباني 
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 )Multi-screen(يك محتوا، چندين پرده 



 EPGراهنماي الكترونيكي برنامه ها يا 
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 يامحتواي نيمه درخواستي 
 Push Content on Demand (CoD) 
  ارسال محتوا در پهناي باند اضافي آنتن 
ذخيره تدريجي 

 روي گيرنده ها
 نمايش به 

 درخواست
 بيننده



HbbTV: Hybrid Broadcast Broadband Television 
يا   تلويزيون تعاملي با استفاده از شبكه اينترنت و نرم افزار هاي كاربرديapp 

 ها
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 HbbTVتلويزيون تركيبي پهن باند و پخش يا 



 تلويزيون تعاملي با تركيب شبكه و تلويزيون
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Broadcast Products and Solutions 



Since 1995 

Encoders 

Decoders 

Network Adaptors and Demodulators 

Interactive TV Services 



 SD/HD/3G/4K Input Video 
 High Quality Encoding 
 ASI and IP Stream Output 
 Supports Contribution 4:2:2 Profiles 

 

4K HEVC/H.265 Encoder 



• Contribution video and audio quality 

• Live IP streaming 

• HD/SD quality 

• MPEG2/MPEG4/H.264 encoding 

 

MCE-4000 
Professional SD/HD Encoder 



MCE-4000 
Professional SD/HD Encoder 



MCE-4000 
Professional SD/HD Encoder 

HD Quality 



MCD-2000 
Professional Integrated Receiver Decoder 

• MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/HEVC decoding 

• Satellite Receiver (DVB-S & DVB-S2) 

• Terrestrial Receiver (DVB-T & DVB-T2) 

• IP Receiver 



MCD-2000 
Professional Integrated Receiver Decoder 

DVB-
T/T2 

DVB-S/S2 IP ASI 



Portable AV
 Link Live Feed 

Portable Link 

Stream over IP 



 شركت نوآوران ارتباطات اميد،
 تهران، خيابان دكتر شريعتي، روبروي حسينيه ارشاد،

 ، طبقة دوم،1122پالك  جنب بانك ملّي، 
 15468-17317: كد پستي

 +98-21-22921456: تلفن
 +98-21-22921457: فاكس

http://www.omid.co.ir 
info@omid.co.ir 
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