
 ASI  و IP  ۀشدصدا و تصویر فشرده  جریان دو سویه مبدل 

 

 و بالعکس  ASIشدۀ به سیگنال فشرده  و تبدیل شدهصدا و تصویر فشرده  IPجریان  دریافت

  

 

در اکثر نقاط باعث شده است که انتقال صدا و تصویر  IPالوصول بودن پهنای باند ارزانی و سهل

بسیاری طرفی روی این بستر به عنوان گزینۀ جدید و مناسبی برای بسیاری کاربردها مطرح شود. از 

برای انتقال صدا و تصویر پشتیبانی  ASIاز محصوالت مورد استفاده در استودیوها از استاندارد 

ترین استانداردهای نقل و انتقال کنند. به طوری که این استاندارد تبدیل به یکی از محبوبمی

دو  مبدل ،بر این اساسشده است.  یی(درون استودیو)در برد کوتاه محتوای صوتی و تصویری 

 و IPهای اطالعات مبتنی بر استاندارد با تبدیل بسته (IPxASI-1000 )سری ASI و IP سیگنال سویه

های درون و  شبکه اینترنت را برای استفاده ارسالی از طریقدسترسی به محتوای  ،ASIهای سیگنال

 ASIو  IPاز مزایای استاندارد  دتوانمی کاربر برون استودیویی میسر ساخته است. بدین ترتیب 

همچنین این دستگاه  د.ومند شبهره برد بلند و کوتاه صدا و تصویر در برای ارسال زمان طور همبه

 قابلیتهای قدیمی که فاقد این گیرنده  سازها وفشرده  رایرا ب IPدریافت از طریق  ارسال و امکان

 نماید.فراهم می ،هستند

  



 مزایا 

 صدا و تصویر  برای انتقال    IPگیری از پوشش وسبع و پهنای باند ارزان  بهره   

پهنای باند اینترنتی در  ،IPانتقال اطالعات در بستر های مناسب برای و با گسترش زیرساختامروزه 

،  گرفته استکاربران قرار تر در دسترس بسیار ارزان ،های زمینیمقایسه با ماهواره یا ارسال

  ،بر این اساس. پذیر ساخته استکامال توجیهرا  IPاقتصادی استفاده از شبکۀ  ۀنحوی که صرفبه

امکان استفاده از شبکۀ اینترنت و پهنای  (IPxASI-1000 )سری ASIسیگنال و  IP دو سویه مبدل

مبتنی بر های دریافت بستهقابلیت . این دستگاه ساخته استرا فراهم  IPتر الوصولسهل باند 

امکان دریافت صدا و تصویر با کمترین هزینه صدا و تصویر را داشته و اطالعات حاوی  IPاستاندارد 

، اینترنت موبایل  ADSL ،Wi-Maxهای موجود اینترنتی نظیر و با بیشترین پوشش بر روی زیرساخت

3G/4Gی مخابراتی ، فیبر نوری و شبکهSDH دهد.در اختیار کاربر قرار می 

 

 استاندارد انتقال صدا و تصویر فشرده شده   

ترین ، به عنوان یکی از محبوبASIاستاندارد با پشتیبانی از  IPxASI-1000 دو سویه مبدل

، در بردهای کوتاه نظیر کاربردهای درون استودیویی استانداردهای انتقال اطالعات صدا و تصویر

ای صدا و تصویر از جمله حرفه درون استودیویی برقراری ارتباط با سایر تجهیزات امکان 

 .سازدرا برای کاربر میسر می ی پایشهادستگاه و ( Multiplexers)ها همتافتگرمدوالتورها، 

 

 از هر کجا، کنترل در اختیار شماست   

گیری از پروتکل با پشتیبانی از رابط مدیریت تحت وب و با بهره  IPxASI-1000 یهدو سو مبدل

SNMP   این امکان را در اختیار کاربران قرار داده است تا بدون نیاز به دسترسی مستقیم به پنل ،

اینترنت، در هر ی را از طریق شبکه دستگاه تنظیمات و پایشجلویی دستگاه، کلیۀ امور مربوط به 

 زمان اعمال نمایند.زمان و مکانی، در اختیار داشته و تغییرات مورد نظر را به صورت هم

  



  

 هاویژگی 

 و بر عکس ASIدریافت صدا و تصویر از ورودی شبکه و تبدیل آن به سیگنال خروجی  ▪

 UDPو  RTPهای پشتیبانی از حالت ▪

 multicastو   unicastدریافت به صورت و ارسال امکان  ▪

 امکان مدیریّت وب بنیان آسان از هر نقطۀ اینترنت ▪

ها از بستۀ ورودی برای کاهش پهنای باند  ها و حذف برخی از برنامهامکان فیلتر کردن ورودی  ▪

 خروجی

 برای اتّکاپذیری باالتر کمکیمنبع تغذیۀ  امکان انتخاب ▪

 1RUارائه شده در جعبه کوچک  ▪

 روز در سال 365روز در هفته و  7ساعت در شبانه روز،  24پایداری باال و کارکرد  ▪

 

 ها کاربرد

 استودیو از  خارج و استودیویی درون مصارف برای IP بستر  روی بر تصویر و صدا انتقال ▪

 های قدیمی یا فاقد این ورودیها یا همتافتگربه گیرنده  IPاضافه کردن ورودی  ▪

 IP ورودیقدیمی به ای ماهواره  (Headendهای )سرپایانه جهیزت ▪

 Hotel TVو  IPTV ،LAN TVاندازی استفاده برای راه  ▪

 و آموزش الکترونیکی کنفرانس ویدئو و دور  راه از  ارائه ▪

 :طریق از دریافت صدا و تصویر ارسال و  ▪

 مخابراتی SDHهای نوری و شبکهشبکۀ فیبر  ▪

 (3G/4Gشبکۀ موبایل نسل سوم و چهارم ) ▪

▪ Wi-Max  وADSL 

 سیم دور بردارتباطات بی ▪

 های محلّی درون سازمانیشبکه ▪
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 داخلی دستگاهنمای ساختار 
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 ی فنمشخصات 

 IP ورودی 
 Mbps 10/100و سرعت  802.3، اترنت RJ45کانکتور  ▪

 کستکست یا یونیاز منابع مولتی  MPEG TSدریافت جریان  ▪

 ASI  خروجی 
 IPتبدیل شده از ورودی  ASIد و خروجی  ▪

 (IP2ASI-FLTR)قابل سفارش با کد  PIDفیلتر  ▪

دستکاه   مدیریت   

 کنترل و مونیتورینگ کامل بر دستگاه از طریق: ▪

 پنل جلویی  ▪

 ( IP2ASI-RIMOمدیریت از طریق درگاه قابل رمزگذاری تحت وب )قابل سفارش با کد  ▪

 ابعاد دستگاه و منبع تغذیه 

 اینچ استاندارد، تک یونیت قابل نصب در رک( 14در  19میلیمتر )ابعاد   44× 350×490ارتفاع(:  ×عرض  ×ابعاد )طول  ▪

 کیلوگرم  4وزن تقریبی:  ▪

 IECسوزنه   3ولت، کانکتور  250الی   95منبع تغذیه:  ▪

 ( IP2ASI-PWR2منبع تغذیه کمکی )با کد سفارش  ▪

 شرایط محیطی 
 درجه فارنهایت(  122الی  32سانتیگراد ) درجه   50: صفر درجه سانتیگراد تا دمای عملیاتی ▪

 % در شرایط عدم اشباع 55% الی 10رطوبت عملیاتی:  ▪

 

 

 

 العات سفارشاط 

 تعداد  توضیحات  کد سفارش  تعداد  توضیحات  کد سفارش 

IP2ASI-1BAS  دستگاه پایهIP2ASI-1000 1 IP2ASI-RIMO 1 رابط مدیریت از طریق وب 

IP2ASI-FLTR  فیلتر بر اساسPID 1 IP2ASI-PWR2 1 منبع تغذیه دوم 

 

 مرتبط محصوالت 

 ( MCE-4500)سری  Sparkای ساز حرفهفشرده  ▪

 (MCD-2500)سری  ایگیرندة حرفه ▪


