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 خانوادههای  سازفشرده” کیفیت؟سریع یا با“شود، این است: ، اولین سوالی که در ذهن تداعی می HEVCسازیبه هنگام فشرده

Spark سری xx45MCE ساز، باالترین کیفیت با استفاده از این فشرده”. هر دو“کند: پاسخ جدیدی برای این سوال ارائه می

استانداردهای کدگذاری از  Sparkانکدرهای خانواده د کرد. ترین پهنای باند را تجربه خواهیارسال تصویر در کنار کم

 Layer -1MPEGنظیر صدا دگذاریکبرای و استانداردهای متنوعی  4-MPEG/264H (AVC) وHEVC/265H تصویر

II ،LC-AAC ،+ AAC2وAAC V-HE 4452و مدل  نمایدپشتیبانی می-MCE ده از خانواSpark  با سخت افزار بسیار

 SD ،HD ،Full ی تصویر با کیفیتکاربر امکان فشرده ساز گردد و بهارایه می K4قدرتمند جهت دریافت و فشرده سازی ورودی 

 HD و K4 دهد. می 

تیبانی کرده تا امکان ارسال خروجی پش DVB افزون بر استاندارد مخابره تصاویر K4از ورودی تصویر  MCE-4524 سازفشرده

، )2T/T-DVB(، تلویزیون دیجیتال )2S/S-DVB(با بهترین کیفیت از طریق تمامی بسترهای ارتباطی کاربردی از جمله ماهواره

G12-دارای ورودی تصویر  SPARK سازردهفشفراهم گردد.  )IP (و شبکه جهانی وب)ASI-DVB (استودیوهای داخل شبکه

 SDI و ورودی صدای داخلی) Embedded(  کانال و خروجی 1۶تا IP و ASI باشد. همچنینمی parkS  دو درگاه دارای

. گردداستفاده می IP Over Stream Transmit پورت دوم جهتبه منظور مدیریت و باشد که یک پورت میاترنت 

 استاندارد را به همراه Multicast و Unicastبه هر دو صورت 4IPV قابلیت ارسال تصویر از طریق SPARK سازفشرده

 ProMPEG FEC  .ساز، افزونگینصب منبع تغذیه اضافی روی این فشردههمچنین با دارد) edundancyR(  و قابلیت

ای این سیستم از هر نقطه امکان مدیریت  SNMP . با تکیه بر پشتیبانی از پروتکل مدیریتیافزایش یافته استاتکای این دستگاه 

قابل اتکا ( 24/7/۳۶5هرروز هفته و سال ) در ساعته 24تحت هرگونه فشار کاری به صورت  SPARK سازفشرده وفراهم شده 

یریت به منظور مد با صفحه تمام لمسی پنل جلو و قابل نصب در رک U2به صورت  Sparkاین محصول از خانواده  .خواهد بود

 .گرددو مانیتورینگ ارایه می
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 مزایا

 4kانتقال سیگنال ویدئو با کیفیت 

-SD (Standard Definition ،)HD (High Definition ،)Fullقابلیت فشرده سازی تصاویر با دقت  استاندارد 

HD  4وK  با حفظ کیفِیت تصاویر در باالترین حد را فراهم نموده و شما را برای گذر ازHD  4بهK نماید.آماده می 

 نمایید تجربه را العاده خارق سازی فشرده

. گرددمعرفی میمان باال ، به عنوان کدینگ با راندشناخته شده است MPEG-Hیا  H.265، که با نامهای HEVCکدینگ 

HEVC پرکاربرد و مقبول فرمت جایگزین که بوده ویدیو سازیفشرده برای جدید فرمتی AVC (MPEG-4) باشد. می

 HEVC با کدینگ Sparkاست و انکدرهای  AVCدرصد بهینه تر از کدینگ  50تا  25در فشرده سازی  HEVC گکدین

 گردد.ارایه می MPEG-4و 

 رزولوشن رنگ دو برابر برای کاربردهای حرفه ای

رخی از پردازشهای مورد نیاز حفظ رزولوشن رنگ در انتقال سیگنال ویدئو در ارتباطات داخل استدیو بسیار اهمیت دارد، زیرا ب

کیفیت  4:2:2رنگ  با پشتیبانی از رزولوشن Sparkسری نیاز به رزولوشن رنگ باال دارد. در انکدر  Chroma keyمانند 

یا  4:2:0تواند سیگنال ویدئو را بعد از تکمیل فرایند با رزولوشن نماید و کاربر میرنگ باال در وضعیت فشرده شده ارایه می

 منتشر نماید. 4:2:2

 شماست اختیار در کنترل، کجا هر از

وده است که بتواند اهم نماین قابلیت را برای کاربر فر SNMPو  HTTPبا پشتیبانی از پروتکلهای  Sparkانکدر حرفه ای 

یرات مورد نظر را بر روی تغی و در هر زماناز طریق پنل مدیریت تحت وب از هر کجا پنل جلویی دستگاه، تنها بدون نیاز به 

  دستگاه اعمال نماید.

 صدا و تصویر را به هر کجای اینترنت بفرستید

رین هزینه و با بیشترین ا کمتبو با تنظیمات متنوع پهنای باند، شما می توانید ارسال صدا و تصویر را  IPبا خروجی فشرده شده 

، اینترنت ADSL ،WiMaxپوشش بر روی زیرساخت های موجود اینترنتی داشته باشید. از جمله دسترسی های قابل استفاده 

 باشد.شما می است. از این پس دهکده جهانی مقصد نهایی تصاویر SDH، فیبر نوری و شبکۀ مخابراتی 3G/4Gموبایل 

 آسان و صفحه لمسی مدیریت پنل جلو WEB-GUIواسط مدیریت 

انیتورینگ آالرمهای ورودی، مبه صورت کاربر پسند طراحی شده است و دارای ابزارهایی برای  WEB-GUIواسط کاربری 

این  باشد و اجرای تنظیمات پارامترهای فشرده سازی صدا و تصویر را برای کاربر آسان نموده است.سیستم و خروجی می

ا صفحه کنترلی لمسی ب این انکدرهمچنین دف تشخیص سریع خطا و رفع آن توسط کاربر قرار داده شده است. قابلیت ها با ه

 گردد.رینگ و کنترل کامل ارایه میدر پنل جلویی به منظور مانیتو

 

 

 

 

 



 MCE-4524  V.990903مدل  2U زیسا SPARK یحرفه ا 4Kانکدر 

 6از  3صفحه 
 د، طبقه دوم، شرکت نوآوران ارتباطات سیمای امی1122دکترشریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، پالک ایران، تهران، خیابان 

  info@broadcast.omid.co.ir ،http://broadcast.omid.co.ir+، ایمیل: 98 21 22921457+ ، فکس: 98 21 22909545تلفن: 
 

 

 ویژگی ها

 سازی تصویر پشتیبانی از استانداردهای فشردهH.264/AVC  وH.265/HEVC 

  3840قابلیت فشرده سازی تصویر تا دقت تصویرx2160 (4k)  هرتز  50با نرخ 

 ه سازی صدا با استانداردهای مختلف از جملفشردهMPEG1 Layer2,AAC-LC, AAC+, HE-AAC V2 

  ارسال همزمان خروجی فشرده شده روی بسترASI  وIP  به مقصدUnicast  یاMulticast 

  صدای ورودیEmbed  کانال  1۶شده تاMono  

  12ورودیG-SDI 

 یک پورت اترنت جهت پورت اترنت جهت مدیریت و یک TS Over IP  

  دو منبع تغذیه جهتRedundancy 

  پشتیبانی از استانداردProMPEG FEC  برای مقصدUnicast  وMulticast 

 دارای صفحه لمسی پنل جلو جهت مدیریت و مانیتورینگ 

   2 -قابل نصب در رکRU 

  روز در سال ۳۶5روز در هفته و  7ساعت در شبانه روز،  24پایداری باال و کارکرد 
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 کاربردها

  انتقال بر بسترIP ،SDHفیبر نوری، ارتباط بین استدیو و کابل کواکسیال ، 

 اندازی راه برای استفاده  IPTV  

  پزشکی از راه دورTelemedicine  

  ویدئو کنفرانسVideo Conference  و ارائه از راه دورTelepresence 

 دیجیتالی تبلیغاتی نمایشگرهای (Digital Signage) 

 ایماهواره ارسال هایایستگاه (Uplink و زمینی )Terrestrial  

 Head-End 

 خبرنگاری حمل قابل و سیّار واحدهای   

  لینک مایکروویو 

 Head-endزمینی هایفرستنده های 

 یا ایماهواره سیّار واحدهای  SNG, IP SNG 

 مایکروویو روی بر تصویر و صدا ارتباطات 

 الکترونیکی آموزش 

 دور راه از تصویری نظارت 

 کابلی تلویزیون 

 اندازی راه  LAN TV 
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 مشخصات فنی

 ورودی تصویر

 4تا  ورودیK: 

  کانکتورBNC:   12G-SDI. 3G-SDI (SMPTE 424M). HD-SDI (SMPTE 292M). SD-SDI (SMPTE 259M) 

 HDMI قابل سفارش با کد :MCE-HDMI 

 ( ورودی تصویر دیجیتالSDI با دقت رنگ )بیت  10و  8، دقت نمونه  4:2:0و  4:2:2 

  دقت رنگHDMI :8 ،10  بیت  12و(Deep Color) 

 در نرخ های مختلف  دقت تصویر 

 3840x2160p  23.98در نرخ هایHz. 24Hz. 25Hz. 29.97Hz. 30Hz. 50Hz 

 1920x1080p  23.98در نرخ هایHz. 24Hz. 25Hz. 29.97Hz. 30Hz. 50Hz. 59.94Hz. 60Hz 

 1920x1080i  50در نرخ هایHz. 59.94Hz. 60Hz 

 1280x720p  50در نرخ هایHz. 59.94Hz. 60Hz 

 PAL  576در نرخ هایi (720x576) @50Hz 

 NTSC  480در نرخ هایi (720x480) @60Hz 

  دارای تولید کنندۀ الگوی تصویرColor Bar  و صفحهBlank داخلی 

 ورودی صدا

  48پشتیبانی از ورودی صدا در قالب استانداردKHz  24و bit 

  کانال ورودی 16تا Mono  امبد شده با به صورتSDI  ورودی(SMPTE 299. SMPTE 272) 

 دو کانال صدا )آپشن( ورودی صدای آنالوگ برای 

  ورودی صدای دیجیتالAES/EBU )برای دو کانال)آپشن 

  ایجاد صدایtone و یا سکوت داخلی 

 خروجی ها

 2  خروجی  SDI re-Clocked Loop  

  خروجی فشرده شده ارسالIP  به روش  مالتی کست و یا یونی کستبه صورتUDP  یاRTP/UDP 

  پشتیبانی از استانداردProMPEG FEC (SMPTE 2022) 

  شده فشردهخروجی ASI ) قابل سفارش با کدMCE-ASI) 

 :مگابیت بر ثانیه 35  حداکثر نرخ بیت خروجی 

  قابلیتStreaming  بر رویIP  وASI به صورت همزمان 

 فشرده سازی تصویر

 ( فشرده سازی با نرخ بیت ثابتCBRب ) ا اضافه کردن پاکت هایnull اضافی 

  های ساختار گروه تصویرپشتیبانی از (GOP Structures )IB ،IBB ،IP ،IBP، IBBP ،IBBB ،IBBBP ،IBBBB  وIBBBBP 

 گروه پشتیبانی از طول ( تصویرGOP Length از )250تا  1 

  فشرده سازی با استانداردH.265/HEVC 

  استانداردITU-T H.265. ISO/IEC 23008-2. HEVC 

  :پروفایل هاMain10 422 ،Main10 وMain 

  :3.2 .4.0 .4.1 .5.0 .5.1سطوح فشرده سازی and 3.1 

  :کد گذاری آنتروپیCABAC 

 سازی با استاندارد  فشردهH.264/MPEG-4 AVC 

  استانداردITU-T H.264 ،ISO/IEC 14496-10  وMPEG4 AVC 

  :پروفایل هایHigh 422 10-bit. High420 10-bit. High 422 8-bit. high 420 8-bit. Main 

 3.1 .3.2 .4.0 .4.1: وحسط and 3.0 . 5.0. 4.2 

  :کد گذاریField structure ،PAFF  وMBAFF 

  :کد گذاری آنتروپیCAVLC  وCABAC 

 ( پیش بینی بیرونیIntra Predictionپشتیبانی از تمامی حالت ها :) 

 ( پیش بینی درونیInter Predictionپیشتیبانی از :) تمام اندازه های بلوک 

 صدا فشرده سازی

 جفت صدای استریو دیگر )قابل سفارش  هفتایه و امکان فشرده سازی همزمان فشرده سازی یک جفت صدای استریو بروی سیستم پ

 (MCE-AAUD با کد

 استاندارد AAC-LC،HE-AAC (AAC+) ،HE-AAC V2  قابل سفارش با کد(MCE-AACP) 

  :64و  56، 48، 32، 24نرخ های خروجی Kbps 

  استانداردMPEG 1 Layer II (ISO/IEC 11172-3) 

 32 رخ های خروجی:ن Kbps  384تا Kbps 

 (MCE-FPMO)قابل سفارش با کد   ی فشرده سازی از طریق پنل جلوییبر دستگاه و پارامترها کاملکنترل   مدیریت دستگاه

 امکان مدیریت از طریق درگاه مدیریت قابل رمز گذاری تحت وب 

 ابعاد دستگاه و منبع تغذیه

 ابعاد  میلیمتر 679.4 .445.4 .87.5ارتفاع(:  -عرض -ابعاد )طول(2چ استاندارد، این 26.7در  17.5RU و )قابل نصب در رک 

 :کیلوگرم 25 حداقل وزن تقریبی  

 با کانکتور سه پین  ولت با دو ورودی مجزا 240الی  100: دوگانه منبع تغذیهIEC 

 وات 400 :دستگاه توان مصرفی 

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

  :در شرایط عدم اشباع %75% الی 10رطوبت عملیاتی 
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 تعداد توضیحات کد سفارش تعداد توضیحات کد سفارش

MCE-5BAS ه دستگاه پایMCE-45xx 1 MCE-AAUD 8-1 فشرده ساز صدای اضافی 

MCE-HDMI  ورودی تصویرHDMI 1 MCE-AACP 
-HEو  +AAC-LC، AACاستاندارد فشرده سازی 

AAC V2 برای صدا 
1 

MCE-DAIO 2-1 ورودی صدای دیجیتال MCE-FPMO 1 مدیریت از طریق پنل جلو 

MCE-ASI  خروجی فشرده شدهASI 1-3 MCE-H264  استاندارد فشرده سازیH.264/AVC 1 برای تصویر 

MCE-422P  1 4:2:2پروفایل فشرده سازی MCE-ATSY 5-1 پشتیبانی فنی اضافی 

 

 محصوالت مرتبط

  حرفه ای گیرندۀInfinity  مدلMCD-2500 دیکدر(-Decoder) 

  بازهمتافتگر یاRe-Multiplexer  مدلRMX-8500 

  مبدلASI  بهIP  و بالعکس مدلIPxASI-1000 

  انکدر اقتصادی خانوادهSpark  2سایزU  با ورودیFull HD  مدلMCE-4523 

  4انکدرK  خانوادهSpark  1سایزU  مدلMCE-4514 

  انکدرFull HD  خانوادهSpark  1سایزU  مدلMCE-4513 

 برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 
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