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A produção de eventos ao vivo requer um 
sofisticado sistema de replay que possa tirar 
total proveito das infraestruturas baseadas em 
arquivo da atualidade para oferecer mais do 
que o simples “gravar e reproduzir”. Sistemas 
de replay deveriam tirar total proveito dos  
sistemas abertos centrados em TI, ser capazes 
de rodar servidores autônomos ou sistemas 
SAN complexos com capacidades avançadas 
de metadado, e ao mesmo tempo ser fácil de 

ser utilizado pelos seus operadores.

www.grassvalley.com
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Introdução

Integração Tecnológica

a produção de eventos ao vivo está passando por uma 
importante transformação do linear, operações baseadas 
em fita, para fluxos de trabalho verdadeiramente base-
ados em arquivo, com toda a flexibilidade que o termo 
implica. portanto é importante que, no momento da 
escolha de um sistema de replay, ele vá de encontro com 
as necessidades mutáveis dos ambientes de produção.

até agora, mesmo sistemas que gravaram áudio e vídeo 
para disco imitaram operações de fita, e isso aconteceu 
porque falharam no fornecimento da conectividade de 
rede necessária para ambientes reais baseados em 
arquivos. hoje, um sistema de replay moderno deve ser 

baseado em uma plataforma que já tenha sido aprovada 
para produção baseada em arquivo em outras aplicações 
como playout, ingestão, edição, armazenamento de clip 
e notícias. a arquitetura e infraestrutura devem oferecer 
a melhor integração dentro de ambientes baseados e 
arquivos. 

para a integração adequada, um sistema de replay 
completo tem que ser baseado numa moderna e 
sofisticada plataforma de servidor. em adição, é prefer-
ível trabalhar com um fornecedor que tenha extensa 
experiência com outros produtos como switchers, rote-
adores e câmeras.

padrões abertos de integração e armazenamento devem 
ser incluídos em um sistema de replay. Um sistema 
proprietário será caro, limitado, de difícil expansão e 
amarrará o usuário a um vendedor para tudo. a adesão à 
otimização da tecnóloga ti, padrões de indústria e aber-
tura de plataforma proporcionam melhor valor. 

algumas tecnologias que devem fazer parte de um 
sistema de replay incluem o uso da geração mais atual e 
sistemas que operem em tempo real, CpUs de múlti-
plos núcleos, boot baseado em CompactFlash, codecs 
baseados em firmware e múltiplos conectores USB. 
redes Gigabit ethernet devem ser um requerimento 

óbvio, mas também deve incluir qualidade de serviço 
administrada e banda de rede garantida, não apenas 
para outros sistemas de replay mas também para 
sistemas externos. Devem haver redes separadas para 
controle e para transferências de arquivo. Não deve 
haver o requerimento para a compra de componentes 
de hardware/software adicionais para facilitar a integ-
ração de um sistema de replay. Sendo integrado com 
uma plataforma realmente aberta também significa 
que o sistema de replay deve possuir apis versáteis e 
robustas que permitam que um grupo diversificado de 
desenvolvedores terceiros criem soluções singulares 
que complementem as operações de replay.
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Armazenamento

Interface de Sistema

Facilidade de Uso

integração de armazenamento é sempre um fator 
primário de um sistema de replay. a melhor perfor-
mance vem do uso de drivers 15K SaS com capacidade 
como a de 600 GB. enquanto alta densidade em um 
fator de forma pequeno, como 2 rU, é suficiente para a 
maior parte dos usuários, um sistema também deve ser 
apto à adição de capacidade com drivers externos. 

a indústria de armazenamento oferece uma ampla varie-
dade de produtos portáteis de armazenamento prontos 
para o uso. Um sistema deve prover conectividade 
USB e ethernet para permitir o uso de diferentes e não 
exclusivas soluções, incluindo dispositivos de arma-
zenamento portáteis NaS, que podem ser mapeados 
como um drive de sistema. 

para cenários mais avançados, um sistema de replay 
deve ser capaz de trabalhar em configuração SaN. Uma 
implementação SaN correta deve prover banda adminis-
trada para simultâneas gravações, playouts, replay, edição 
e transferências de arquivo. Uma SaN pequena deve 
se encaixar em 10 rU e prover até 12 canais hD para 
gravação e 2 para reprodução, e ainda possuir banda para 
edição local e transferências simultâneas de arquivo. 

Com uma SaN, todos os highlights, playlists e meta-
datos criados por um operador devem estar imediata-
mente disponíveis para todos os demais. além disso, 
qualquer operador deve ser capaz de temporariamente 
controlar qualquer outro canal em uso por outro contro-
lador sem perda na performance ou resolução.

para permitir simples integração com outros sistemas, um 
sistema de replay deve suportar invólucros padrão de arquivo, 
como MXF e MOV Quicktime. Outras correspondências úteis 
incluem a importação de arquivos de vídeo aVi e MpeG, 
arquivos de áudio WaV, arquivos gráficos Quicktime 32, junta-
mente com a exportação de arquivos p2. 

Uma necessidade comum de produção é a relação entre 
vários sistemas de edição. O conteúdo deve poder ser 
compartilhado com editores da avid, apple e Grass Valley 
sem a necessidade de equipamentos e processos especiais. 
por usar tipos comuns de arquivo, o sistema de replay deve 
ser apto a transferir material de e para tais sistemas. Com 
uma produção SaN apropriada, esses editores podem ser 
conectados como clientes e suportar edição local direta sem 
transferências que consumam tempo dos sistemas de replay.

Uma questão perceptível com sistemas de replay é a 
necessidade por operadores especializados. isto ocorre 
porque sistemas de replay tradicionais não eram de fácil 
operação e requeriam extenso treinamento. Um sistema 
deve ser intuitivo e necessitar de treinamento mínimo 
para uso “no ar”. Com um sistema que é de fácil uso e 
provê boa resposta do usuário, profissionais de produção 
que são criativos e conhecem as dinâmicas de um evento 
podem rapidamente ser treinados como operadores 
capacitados. interfaces devem incluir cores, ícones, telas 
sensíveis ao toque e displays VGa. Com uma boa aplicação 
de software, a vasta maioria dos usuários aprendem um 

sistema rapidamente pela repetição de tarefas comuns. 
através da resposta do usuário, devem haver melhoras no 
sistema a cada novo lançamento de software para fazer 
com que seja melhor e ofereça novas funcionalidades. por 
ser flexível e de fácil utilização, um sistema de replay pode 
se encaixar em diversos ambientes. O espectro de replay 
inclui máquinas de videotape que estão à beira da obso-
lescência não apenas em veículos de transmissão externa 
como também em estúdios. Um sistema de replay com 
bom design de interface torna mais fácil que profissionais 
de diversas origens se sintam confortáveis em fazer a 
transição para qualquer que seja a aplicação.
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Gerenciamento de Conteúdo

Configuração Física e Ergonomia
especial em ambientes móveis como vans OB fatores 
como espaço, força e resfriamento são preocupações 
vitais. O componente de servidor de um sistema de 
replay deve levar tudo isso em consideração. a densi-
dade de canal se torna um fator altamente desejável. O 
servidor deve ser apto a suportar contagens de canal 
de sete ou oito em 2 rU de espaço. todos os compo-
nentes principais devem ser de fácil acesso e remoção, 
seja pela frente ou traseira da unidade sem que seja 
necessário que o dispositivo seja removido do rack. 

O painel de controles do operador não deve ser 
meramente robusto, mas deve incorporar um design 
moderno de interface e os componentes de maneira 
elegante. Como a maior parte dos profissionais regu-
larmente opera dispositivos como computadores 
pessoais e tablets, o painel do controlador de replay 
deve integrar elementos comuns a estes aparelhos 
usuais. estes elementos devem incluir teclado, mouse, 
e tela VGa. interfaces devem incorporar cores, ícones e 
outras respostas visuais para o usuário. Um suplemento 
tátil primário para o aspecto visual deve ser uma tela 
sensível ao toque integrada ao painel de controles.

Como as produções movem mais e mais em direção a 
fluxos de trabalho baseados em arquivo, a capacidade 
de gerenciar conteúdo e melhorá-lo para reutilização 
é cada vez mais importante para sistemas de replay. 
tal recurso deve ser fácil e rápido de selecionar mate-
rial e capaz de importar e exportar. Deve ser possível 
agregar conteúdo em diferentes recipientes e enviá-lo 
para outros sistemas conectados, como armazenamento 
removível ou destinos na rede. 

O metadado é agora outro aspecto importante na 
produção baseada em arquivo. a inclusão de metadado 
descritivo no processo de produção ao vivo pode ser de 
grande adição. O metadado permite a reutilização de 
conteúdo de valor. Usuários devem ser capazes de criar 
frameworks de metadados off-line com antecedência, 

podendo assim etiquetar rapidamente informações, 
como nomes e tipo relevantes de ação. 

tal metadado deve ser distribuído e importado como 
dados XML anexos ao clips. Um sistema de replay deve 
incluir a habilidade de facilmente inserir o metadado na 
hora da aquisição, diretamente através da superfície de 
controles. Clips devem receber nomes em texto com 
metadados em texto adicionados durante o evento, 
juntamente com classificações e ícones. Uma vez que o 
metadado é criado e adicionado ao conteúdo, ele deve 
ser gerenciado, anexado e transferido. tal metadado 
deve ser compartilhado e preservado. O metadado deve 
ser disponibilizado para outros sistemas, como editores, 
arquivos e sistema de gestão de recursos.

Capacidades de Mídia
Formatos comuns de vídeo como DV, XDCaM e 
aVC-intra devem ser suportados tanto para resoluções 
hD quanto SD em sistemas de replay. Codecs propri-
etários limitam a interoperabilidade e devem ser 
evitados. O sistema deve ter a habilidade de reproduzir 
clips back-to-back de diferentes resoluções, formatos 
e compressões em um único canal. isto é importante 
porque mesmo que um evento seja gravado em um 
único formato, a produção pode necessitar que seja 
incluído material de arquivo ou conteúdo provido por 
outras fontes. Não deve haver tempo para transcodi-
ficações ou conversões. O sistema deve ser capaz de 
mudar o tipo de vídeo, resolução hD/SD e formatos 
1080i/720p com apenas configurações de softwares e 
sem a necessidade de reinícios. 

Um sistema de replay deve fazer com que efeitos em 
um canal unitário estejam disponíveis em todos os 

canais output. Deve ser permitido total controle de cada 
canal output para que possam haver playlists diferentes 
saindo ao mesmo tempo. 

Os canais input de vídeo devem ser flexíveis em um 
sistema de replay, para que possa haver  troca entre single, 
multicam, super slow-motion, 3D ou video/key em um canal 
unitário através apenas de configurações de software. 

para o áudio, deve haver a escolha de aeS incorporado ou 
discreto. Devem haver configurações de delay para trabalho 
com Dolby, filtro de click de áudio e software de ajustes de 
ganho que possam ser salvas juntamente com os clips. 

O monitoramento é uma consideração importante 
com um sistema de controle de replay. Cada posição 
de replay deve possuir um VGa de multivisuailização. 
Deve haver informações selecionáveis na tela tanto para 
outputs VGa quando SDi.
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Conclusão
assim como a produção de eventos ao vivo continua 
a evoluir e incorporar metodologias baseadas em 
arquivos, um sistema de replay a ser escolhido deve 
integrar as mais recentes tecnologias ti e otimizá-las 
para os requerimentos da mídia de tempo real. Deve 
ocupar o mínimo espaço no rack e ser econômico nas 
necessidades de resfriamento e consumo de energia. 
também deve incluir conectividade comum, trabalho em 
rede e importação e exportação de arquivos. 

para os usuários, deve ser intuitivo, fácil de aprender e 
oferecer extensiva opinião de operador. 

Como as máquinas de videotape estão sendo substi-
tuídas por servidores na produção, o sistema de replay a 
ser escolhido deve ser o que melhor reflete esta mesma 
transição.
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Grass Valley Global Services é especializado na 
definição, instalação e suporte dos atuais fluxos de 
serviços baseados em arquivo, baseados em soluções 
da Grass Valley e de terceiros. Com Grass Valley 
Global Services, você pode alcançar os seus objetivos 
operacionais das formas mais efetivas e rentáveis 
possíveis, e com um parceiro em quem pode confiar.

www.grassvalley.com/support

Definir: Nós o ajudamos a definir as necessidades tecnológicas 
do seu negócio e, então, projetamos as soluções para atende-las. 
Instalar: Nossa organização profissional de serviço, munida de 
comprovadas metodologias de gestão de projetos, pode levá-
lo do design até instalação, comissionamento e treinamento.
Suporte: Oferecemos um portfólio ANS completo para 
manter os seus sistemas funcionais e um plano de ajuda 
para necessidades de manutenção a longo prazo.

Junte-se ao Diálogo em 
GrassValleyLive no Facebook, 

Twitter e YouTube.

Global ServiceS


