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A evolução da sala de controle
mestre: como a integração
proporciona maior eficiência
e simplicidade à produção
e reprodução de vídeo

À medida que os broadcasters procuram entregar canais com mais rapidez e
economia e menos recursos, a orquestração de mídia se torna essencial. No
entanto, a migração da sala de controle mestre (MCR, Master Control Room)
para soluções baseadas em canais prontos para uso (CIAB, Channel-In-A-Box)
e reprodução integrada de canais (ICP, Integrated Channel Playout) cria novos
desafios de fluxo de trabalho para transmissoras e unidades de reprodução. As
melhores ferramentas do mercado, que antes predominavam nas MCRs, como
sistemas e switchers dedicados de imagens e uso de marca, deram lugar a sistemas
integrados baseados em software que podem não ser familiares no tratamento de
entradas ao vivo, eventos esportivos ou erros de programação.
Ao mesmo tempo, essas tecnologias de inovação nas unidades apresentam novas
oportunidades para otimização de fluxo de trabalho e integração de funções.
A crescente funcionalidade incorporada nas soluções de ICP leva mais fluxos
de trabalho de nível de produção à MCR, tornando indistintos os limites entre o
controle de produção e a reprodução ao vivo. Como resultado, a MCR de ontem está
evoluindo rapidamente para a sala de controle mestre integrada (iMCR) do futuro.

"O uso de soluções integradas de
produção e reprodução permite que os
broadcasters entreguem canais de vídeo
com recursos avançados consumindo
uma fração do tempo e dos recursos
anteriormente necessários."

Na Harmonic, consideramos as soluções ICP como
essenciais para criar uma iMCR mais completa e eficiente
Na Harmonic, consideramos as soluções ICP como essenciais para criar uma iMCR
mais completa e eficiente, ajudando os broadcasters a aproveitar novos fluxos de
receita e a reduzir drasticamente investimentos e despesas operacionais.

- Patrick Harshman, presidente e CEO, Harmonic

Neste eBook, a Harmonic examina como a iMCR está transformando a produção
e a reprodução de vídeo.
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O que é uma iMCR?

Componentes de uma iMCR
A implementação de uma iMCR é mais fácil do que você pode imaginar. Os
broadcasters podem começar com um sistema de CIAB para a reprodução
programada e adicionar uma superfície de controle de operadores para entradas ao
vivo, exceções da lista de reprodução e adição ou remoção de camadas de imagem.
Se ocorrer alguma falha, a iMCR pode voltar a usar o painel switcher familiar da MCR.
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A implementação de uma iMCR é mais fácil
do que você pode imaginar.
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Podemos nos perguntar, por que não usar apenas um painel de hardware para
controlar o CIAB? O desafio dos painéis de hardware é que não dispõem da
flexibilidade adequada para os recursos das soluções baseadas em CIAB e ICP. Cada
cliente tem requisitos exclusivos, e um painel de hardware exige que o trabalho seja
feito de acordo com o sistema do fornecedor, em vez da forma preferida pelo cliente.
Em muitos casos, o painel de hardware é um retorno a uma forma de trabalho
obsoleta e não tem a visão necessária para disponibilizar todo o potencial da iMCR.
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Uma iMCR é a próxima etapa na evolução da sala de controle mestre. Porém,
qual é a sua definição exata? Embora os benefícios do CIAB ou da ICP sejam bem
conhecidos (ou seja, investimentos reduzidos, infraestrutura simplificada e menos
despesas operacionais), essas tecnologias se concentram principalmente na
redução dos custos do hardware físico. A criação de uma iMCR envolve a adoção
de uma visão mais holística sobre como aumentar a eficiência dos fluxos de
trabalho, ampliar a flexibilidade operacional e revelar mais oportunidades de
receita. Com uma iMCR, os broadcasters podem aproveitar as reduções de custo
oferecidas pelo CIAB e pela ICP e, ao mesmo tempo, maximizar a flexibilidade além
do que era normal nos melhores ambientes de MCR.
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A evolução até hoje: um rápido exame
do controle mestre ao longo dos anos

Os primeiros
estágios
da MCR

Com a evolução da tecnologia de transmissão, muitas
tarefas que costumavam ser manuais e complexas agora
estão automatizadas. Normalmente, as primeiras MCRs
de transmissão eram gerenciadas por engenheiros,
encarregados de montar rolos de fita, posicionar vários
elementos gráficos e de vídeo e trabalhar com um
operador de controle mestre que iniciava manualmente
as transições usando uma lista impressa e um switcher
de MCR com acionadores por controle remoto.

Avanços

Ao longo dos anos, o hardware foi gradualmente
substituído pelo software como meio de simplificar
ainda mais as operações de transmissão. A automação
baseada em computador permitiu a execução
automática da maioria das tarefas, e o operador da
MCR basicamente monitorava o sistema, gerenciava
exceções e conflitos e tratava os elementos ao vivo.
Se ocorresse algum problema com a automação ou
com a lista de reprodução, o switcher da MCR poderia
ser usado para recuperação.
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Onde
estamos
hoje

A rodada de inovação mais recente integra recursos
de produção e controle mestre em sistemas de CIAB
ou ICP, permitindo que a mesma solução de
reprodução para transmissão cumpra as funções de
reprodução programada e ao vivo. Esses sistemas
híbridos de iMCR simplificam os fluxos de trabalho
e ajudam a acelerar o lançamento de novos canais
geradores de receita.

Os três principais benefícios
da adoção da iMCR
Antes da iMCR, os broadcasters e as unidades de reprodução eram forçados a
fazer concessões, equilibrando as reduções de custo e os benefícios de eficiência
oferecidos pelos sistemas de CIAB e ICP com os recursos de controle ao vivo de
uma MCR tradicional. Isso já não acontece mais. Veja a seguir as três principais
vantagens de uma iMCR.
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Flexibilidade e simplicidade sem concessões: muitos sistemas de CIAB
exigem que os clientes sacrifiquem um nível de flexibilidade para obter a
simplicidade de uma solução integrada, mas uma iMCR na verdade aumenta
a flexibilidade do operador e do fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode
implementar o que há de melhor em imagens e automação sem restrições.
Também é possível adicionar canais de reprodução quando necessário,
ativando recursos avançados com DVE duplo, imagens em várias camadas,
alternância de entradas ao vivo e suporte à inserção de chave + enchimento
de gráficos externos.
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Maior eficiência: a flexibilidade de uma solução de iMCR começa a tornar
indistintos os limites tradicionais entre a sala de controle de produção e a
MCR. Muitos dos programas ou das entradas simples criados hoje usando
salas de controle de produção totalmente equipadas poderiam ser
produzidos facilmente usando uma iMCR. Por exemplo, um operador pode
enfileirar uma sequência complexa contendo imagens patrocinadas,
movimentações de DVE e narração com um único toque. E é possível acionar
operações programadas por tráfego ou por uma lista de reprodução criada
manualmente. O controle de eventos ao vivo pode até ser delegado ao
operador e depois retornado à programação em andamento em um
determinado momento ou sob o comando do operador.
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Baixo TCO: com uma iMCR, os broadcasters podem aproveitar as reduções
de custo oferecidas pelo CIAB e pela ICP e, ao mesmo tempo, disponibilizar
mais rapidamente novos canais para transmissão. A redução dos
investimentos e das despesas operacionais, juntamente com a simplificação
da capacidade de revelar novos fluxos de receita, oferece uma excepcional
proteção para ao investimento e um baixo custo total de propriedade.

A solução iMCR da Harmonic
O sistema de servidor de mídia Spectrum™, o sistema de automação de CIAB Polaris™ Play e a superfície de controle por toque Polaris Live da
Harmonic disponibilizam as ferramentas essenciais para criar uma iMCR. Essas soluções de reprodução baseadas em software funcionam em conjunto
para promover a integração de funções da cadeia de entrega de vídeo, oferecendo maior eficiência, flexibilidade e simplicidade.

Spectrum

™

O Polaris Play é um sistema de automação de CIAB completo e econômico que
disponibiliza as verdadeiras capacidades da reprodução de canais com uso de marca em
uma plataforma de uma unidade de rack. O pacote de aplicativos de software é otimizado
para o servidor de mídia Spectrum MediaDeck 7000 e para o sistema de reprodução
integrada de canais ChannelPort da Harmonic, e oferece um pacote de aplicativos
vinculados a licenças para automatizar os principais elementos de um fluxo de trabalho
de transmissão. O Polaris Play inclui o recurso de transferir o controle ao Polaris Live para
controle manual em eventos programados ou não programados. O resultado é uma
solução CIAB completa e flexível criada especificamente para transmissoras.
O Polaris Play oferece baixo custo total de propriedade para usuários que precisam de
recursos de reprodução programados e automatizados. A caixa de ferramentas de
software do sistema com funcionalidades de captura, controle de lista de reprodução,
preparação de mídia, integração de tráfego e reprodução programada e ao vivo,
combinada com a E/S de alta densidade do MediaDeck, simplifica os fluxos de trabalho
de reprodução multicanal e reduz investimentos e despesas operacionais.
Para obter mais informações sobre o Polaris Play, clique aqui.

Um ambiente de iMCR da Harmonic é criado com base em um servidor de mídia
integrada Spectrum MediaDeck™ 7000 equipado com um ou dois módulos de
reprodução integrada de canais Spectrum ChannelPort. Módulos MediaPort 7000 podem
ser adicionados para comportar a captura de uma grande variedade de formatos.
O MediaDeck acomoda até quatro canais de vídeo, armazenamento integrado, baixo
consumo de energia e alta confiabilidade em um chassi compacto de uma unidade de
rack. O ChannelPort integra recursos de imagens e uso de marca multicamada com a
reprodução. Seu conjunto completo de recursos avançados permite a criação de
visualizações ao vivo sofisticadas e com uso de marca de forma exclusiva em um ambiente
CIAB com o Polaris Play. As portas Simulcast no ChannelPort também permitem a
reprodução de um canal SD convertido de um canal primário HD.
Para obter mais informações sobre o Spectrum, clique aqui.
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Um resumo da HARMONIC IMCR
Os três recursos mais importantes do
SPECTRUM MEDIADECK:
• Servidor de mídia econômico, fácil de implementar
e totalmente integrado
• Recursos completos de CIAB por meio do Spectrum
ChannelPort integrado
• Solução de alta densidade com até quatro canais
SD ou HD em uma unidade de rack
Os três recursos mais importantes do
Polaris Play:
• Controle de captura, reprodução, imagens, uso de
marca e armazenamento em uma única IU

A superfície de controle por toque do Polaris Live aumenta o nível dos recursos das
soluções de CIAB disponibilizando o poder e a eficiência dos controles manuais na ponta
dos dedos para todas as funções do sistema Spectrum ChannelPort. O Polaris Live oferece
controle por tela sensível ao toque totalmente personalizável para vídeo, imagens, DVE e
roteamento em ambientes de controle mestre e estúdio. Sua interface pode ser simples
ou sofisticada, de acordo com a necessidade do operador, proporcionando facilidade de
controle da cadeia de reprodução ao vivo. Quando usada em conjunto com o Polaris Play,
o controle do canal pode ser retornado à programação em um momento previamente
determinado, ou manualmente pelo operador, dependendo das necessidades operacionais.
A combinação dos sistemas ChannelPort e Polaris Live maximiza a flexibilidade e a
simplicidade das operações por meio de uma interface gráfica intuitiva definida pelo usuário.

• Conjunto completo de aplicativos de software para
automação e fluxo de trabalho
• Gerenciamento de até quatro canais de reprodução
em uma unidade de rack
Os três recursos mais importantes do
Polaris Live:
• Superfície de controle com tela sensível ao toque
totalmente personalizável para soluções Spectrum
ChannelPort

Cada cliente Polaris Live pode gerenciar vários canais ChannelPort. O Polaris Live controla
esses canais em uma única interface de usuário, alterando drasticamente a forma como a
integração de funções pode ser aplicada em situações de controle manual. O suporte a
uma grande variedade de protocolos de controle de roteador padrão do mercado oferece
flexibilidade de entrada e saída.

• Controle de funções de reprodução complexas com
o toque de um botão

Para obter mais informações sobre o Polaris Live, clique aqui.
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• Inicialização de ambientes de controle dinâmicos
com recursos de reprodução sob demanda

Resultado: Flexibilidade com
funcionalidades CIAB e ICP,
baixo TCO com alta densidade
e baixo preço por canal e
confiabilidade com o uso de
unidades hot-swap, RAID 3+1
e fontes de alimentação
redundantes

Resultado: Flexibilidade com
a abrangência dos recursos de
controle, eficiência com as
funcionalidades de
reprodução programada e ao
vivo e simplicidade com as
funcionalidades de MCR sob o
controle de uma única
interface de usuário simples.
Resultado: Eficiência com
um controle intuitivo de
dispositivos ChannelPort e de
terceiros, simplicidade com a
produção de visualizações ao
vivo sofisticadas com um toque
de botão e escalabilidade com
a capacidade de crescer de
uma posição de operador
para dezenas.

O fator X por trás do
Harmonic Polaris

P

As soluções de MCR já existem há décadas. No entanto, Straker Coniglio, diretor de
desenvolvimento de mercado, criadores de conteúdo e programadores da Harmonic
Inc., afirma que o novo pacote de gerenciamento de reprodução da Harmonic leva a
MCR a um novo nível. Saiba o que diferencia o Polaris de outras soluções no mercado.

R

P
Straker Coniglio, diretor de
desenvolvimento de mercado,
criadores de conteúdo e
programadores da Harmonic Inc.

P

Recentemente, vários fabricantes introduziram soluções de orquestração
de mídia. O que torna o Polaris único?

R

Embora seja verdade que outras empresas oferecem produtos de orquestração de
mídia, o nosso pacote Polaris excede os limites das soluções tradicionais de MCR,
oferecendo recursos de reprodução gerenciada e reprodução ao vivo com investimento
mínimo. A iMCR chega no momento ideal para um setor que procura otimizar fluxos de
trabalho, aumentar a eficiência e reduzir investimentos e despesas operacionais.

R
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Quanto treinamento é necessário para que a equipe da MCR possa começar
a usar uma solução como o Polaris?
O treinamento envolvido é mínimo. O motivo é que, por definição, uma iMCR oferece
simplicidade, eficiência e flexibilidade. Projetamos o Polaris Live sabendo que os
usuários precisam de uma interface familiar, fácil de usar e personalizável para que o
sistema seja intuitivo e não exija operadores especializados com horas de treinamento.
Além disso, o Polaris Live libera o operador do mouse e do teclado ou de painéis de
hardware inflexíveis, permitindo o uso de interfaces personalizadas flexíveis para
reduzir a complexidade. Por exemplo, caso ocorra um erro com as imagens ao vivo,
você pode definir um único botão "cancelar imagens". Ou você pode configurá-lo para
suprimir todas as imagens, exceto o logotipo da estação de TV.

Quais desafios são vencidos pelas organizações de transmissão atualmente
com a implementação de uma iMCR?
Para algumas aplicações básicas de produção, a criação de uma sala de controle de
produção completa é cara e, francamente, um exagero. Um ótimo exemplo é a entrada
de aviso de condições meteorológicas severas. Em muitos casos, a transmissão dessas
informações é uma questão de reduzir o conteúdo primário para oferecer imagens e
alertas relacionados às condições meteorológicas. Em outros casos, uma estação pode
precisar de apenas um corte para uma câmera na sala da redação com algumas
sobreposições de imagens básicas. Esses dois cenários podem ser tratados em um
ambiente iMCR. A criação de uma predefinição de condições meteorológicas severas no
iMCR permite que o operador, com o toque de um botão, acione a sequência de eventos
que ativa a entrada ou a redução das imagens para exibir as imagens relacionadas ao
tempo. Esse recurso pode gerar economias consideráveis de equipamento e pessoal,
além de promover a marca da estação, que se torna o local preferencial do mercado para
obter informações sobre condições meteorológicas severas.

Como uma das redes de TV mais
assistidas nos EUA otimizou seu
fluxo de trabalho com recursos
de ICP e iMCR

"Como uma empresa, nunca tivemos receio de inovar, e o nosso
investimento nas soluções de reprodução baseadas em arquivo da
Harmonic faz parte de uma mudança importante na forma como
produzimos e entregamos conteúdo aqui na FOX. A reprodução
do ChannelPort e a infraestrutura de vídeo associada da Harmonic
oferecem a confiabilidade, a funcionalidade e a eficiência que exigimos."

O desafio: Recentemente, uma das mais importantes redes de televisão dos EUA
precisou atualizar toda a infraestrutura de reprodução do seu centro de transmissão
na costa oeste. A nova solução seria a base para uma estratégia de reprodução
baseada em arquivos de toda a rede, projetada para impulsionar a empresa ao
longo das próximas fases de crescimento. Um motivo importante para substituir o
equipamento antigo e migrar para uma infraestrutura de reprodução mais flexível
era o iminente lançamento de uma nova rede de esportes pela empresa. Além
disso, a rede desejava aumentar a utilização de ativos, repensando totalmente o
paradigma tradicional da MCR.
A solução ideal precisava ser altamente flexível e confiável, sem deixar de oferecer
uma reprodução transparente de diversos canais. Além disso, era importante
priorizar a integração de funções essenciais de controle mestre com a reprodução
para reduzir os investimentos e as despesas operacionais da empresa. A solução
também devia ser implementada rapidamente para cumprir o cronograma de
lançamento da nova rede de esportes da empresa.
A solução e o fluxo de trabalho: A instalação de uma solução de ICP da
Harmonic permitiu que a rede de TV migrasse com êxito para a reprodução
eficiente baseada em arquivos com recursos de iMCR. A solução da Harmonic
acelerou a implementação econômica dos novos canais de televisão SD e HD,
integrando uso de marca e acionamento via controle mestre com reprodução de
clipes na plataforma de servidor de mídia mais confiável do mercado. Usando os
recursos completos de CIAB da solução, a rede agora é capaz de sobrepor imagens
multicamada e texto dinâmico sobre a reprodução ou o vídeo ao vivo para gerar
uma visualização sofisticada ao vivo.

- Joe Coffaro,
vice-presidente de engenharia, FOX Networks,
engenharia e operações

Continuação
da história
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switchers de vídeo, mixers de áudio e equipamentos de imagens, possibilitando
um fluxo de trabalho de MCR virtualizado, onde cada sala pode ser realocada
rapidamente. Como resultado, a empresa agora pode alocar recursos em tempo
real para conseguir a maior eficiência possível.
O resultado: A solução da Harmonic entregou recursos completos que
anteriormente teriam uma implementação de alto custo e demorada. Ao agregar
várias funções, que previamente exigiam hardware dedicado, em uma única
solução baseada em software, a rede reduziu o espaço em rack em 74% e reduziu
consideravelmente a força de trabalho. Além disso, o consumo de energia reduzido
dos sistemas de ICP gerou uma economia líquida de 50 kW, tornando o novo
sistema 240% mais eficiente que o anterior. A rede de TV agora considera
implementações similares em outros centros de transmissão para alterar
fundamentalmente a forma de produção e geração de conteúdo em toda
a organização.

o consumo de energia reduzido dos sistemas
de ICP geraram uma economia líquida de 50 kW,
tornando o novo sistema 240% mais eficiente
que o anterior.
Após implementar as soluções da Harmonic, a transmissora adotou uma
abordagem totalmente nova para a implementação de canais, obtendo um nível
de flexibilidade muito mais alto. Em vez de usar uma sala de controle mestre
inflexível tradicional para cada canal, a rede implementou salas de controle mestre
virtuais que podem ser realocadas de acordo com a programação diária. A solução
da Harmonic permitiu a remoção da maioria dos equipamentos de hardware que
normalmente estariam presentes na cadeia da sala de controle mestre, como
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iMCR: Um roteiro flexível
para o futuro
O mercado de transmissão evolui constantemente. Para ser competitivo, você
precisa de uma solução de iMCR flexível que se adapta a tecnologias de próxima
geração sem deixar de assegurar o máximo de simplicidade e eficiência na entrega
de conteúdo de transmissão atraente.
Embora tecnologias como CIAB e ICP sejam amplamente conhecidas pelos
benefícios de redução de custo, também representam uma oportunidade para
aumentar a produtividade do ambiente de MCR. A introdução de integração não
deveria comprometer a funcionalidade. Em vez disso, a integração pretende
possibilitar melhor controle e flexibilidade, permitindo que os broadcasters
respondam a demandas futuras de forma econômica e eficiente.
O servidor de mídia Spectrum e o pacote de gerenciamento de reprodução Polaris
da Harmonic oferecem a solução, ajudando os broadcasters a identificar novas
oportunidades de receita e a otimizar fluxos de trabalho.
Se você está pensando sobre um CIAB para suas operações de transmissão, mas
se preocupa com a falta de flexibilidade, é hora de participar da revolução da iMCR.

Para saber mais sobre o que as soluções Spectrum Polaris da Harmonic
podem fazer pela sua organização, visite www.harmonicinc.com.
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