لیست امکانات ارائه شده توسط شرکت پژوهش و توسعه رادین به منظور
ایجاد تلویزیون تعاملی هتلی

ردیف

توضیحات

اهکانات

LIVE TV
1
تلویسیوى زنذه
2
هذیریت پخص کانالها

3

جذول پخص برناهه( ) EPG

4

ضبکه داخلی هتلی

5

پطتیبانی از  Pay TVبرای کانالهای
زنذه

6

جابجای زهاى ()Time Shift

7

ضبط برناهه های آینذه ( Future
)PVR

ایٗ ٔاط َٚأىاٖ ٔطاٞذ ٜضثىٞ ٝای ص٘ذ ٜتا تاالتشیٗ ویفیت سا فشأ ٓٞی وٙذ .ایٗ ضثىٞ ٝا ضأُ
ضثىٞ ٝای دیجیتاَ تّٛیضی٘ٛی  ٚسادیٛیی داخُ ایشاٖ  ٚضثىٞ ٝای پخص ضذ ٜتٛسط ٔاٛٞاسٞ ٜای
ٔختّف ٔی تاضذ .تؼذاد ضثىٞ ٝای ٔاٛٞاس ٜای ت ٝدسخٛاست ٞتُ ٔتغییش خٛاٞذ تٛد.
وٙتشَ وأُ تش ٘ح ٜٛپخص وا٘اِٟا ،اص طشیك سیستٓ ٔذیشیت ٔشوضی ٚجٛد داسد؛ تذیٗ ٔؼٙا و ٝآیا
 ٕٝٞوا٘اِٟا تشای تٕاْ اتالٟا فشستاد ٜضٛد  ٚیا ایٙى ٝتشخی وا٘اِٟا فمط دس تشخی اتالٟای خاظ
لاتُ دستشسی تاضٙذ.
پطتیثا٘ی اص جذ َٚپخص تش٘أٚ )EPG( ٝجٛد داسد .ایٗ اطالػات اص سیٍٙاَ تطٛس ٔستمیٓ استخشاج
ٔیط٘ٛذ ٘ ٚیاصی ت ٝایٙتش٘ت  ٚیا اضاف ٝوشدٖ دستی ،تشای ایٙىاس ٚجٛد ٘ذاسد .تٙاتشایٗ ٔیٕٟاٖ ٔی
تٛا٘ذ تش٘أٞ ٝای ٞش ضثى ٚ ٝساػت پخص آٟ٘ا سا اص طشیك یىی اص صیشٔٞٛٙا ٔطاٞذ ٜوٙذ.
دس غٛست دسخٛاست ٞتُ ،ضثىٝای دس ِیست ضثىٞ ٝای ص٘ذ ٜت٘ ٝاْ ٞتُ ٔشتٛطٚ ٝجٛد خٛاٞذ داضت
ؤ ٝحتٛیات آٔاد ٜضذ ٜتٛسط ٞتُ سا ت ٝغٛست ضثا٘ ٝسٚصی پخص ٔیىٙذ .ایٗ ٔحتٛیات ٔیتٛا٘ذ
ضأُ تثّیغات  ٚیا ٔؼشفی ٞتُ،أىا٘ات  ٚتش٘أٞ ٝای ٔشتٛط تٞ ٝتُ تاضذ
تٙٔ ٝظٛس دسآٔذ صایی تشای ٞتُ ،تشخی وا٘اِٟا ت ٝدسخٛاست ٞتُ ٔیتٛا٘ٙذ غیش سایٍاٖ تاضٙذ  ٚتشای
تٕاضای آٟ٘اٞ ،ضی ٝٙای تشای ٔیٕٟاٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیطٛد .سٚش پشداخت ایٗ ٞضیٔ ٝٙیتٛا٘ذ Pre
 ٚ paidیا  Post paidتاضذ .تشای جٌّٛیشی اص خشیذ ٘اخٛاست ،ٝوّٕ ٝػثٛس تشای ا٘جاْ خشتذ تٝ
ٔیٕٟاٖ دادٔ ٜیطٛد.
أىاٖ تٛلف ٔٛلت( ٚ )pauseتشٌطت ت ٝػمة دس وا٘اِٟای تّٛیضی٘ٛی ٔ ٚاٛٞاس ٚ ٜتٕاضای تش٘أٝ
ٞایی و ٝپخص آٖٞا ت ٝاتٕاْ سسیذ ٜاست ،تٛسط ایٗ ٔاط َٚفشأ ٓٞیٌشدد .ایٗ ٔاط َٚت ٝغٛست
پیصفشؼ تٛا٘ایی رخیش ۱۵ ٜضثى ٝص٘ذ ٜسا تٔ ٝذت  ۲۴ساػت داساست  ٚدس غٛست دسخٛاست ٞتُ،
تؼذاد ضثىٞ ٝا  ٚصٔاٖ رخیش ٜآٟ٘ا لاتُ تغییش ٔیتاضذ .
ایٗ ٔاط َٚتٔ ٝیٕٟاٖ ایٗ أىاٖ سا ٔی دٞذ و ٝتتٛا٘ذ دسخٛاست ضثط تش٘أ ٝص٘ذ ٜتشای یه تش٘أٝ
ٔطخع دس آیٙذ ٜسا تذٞذ ٞ ٚش صٔاٖ تٕایُ داضت ت ٝتٕاضای آٖ تٙطیٙذ .تذیٗ ٔؼٙی ؤ ٝیٕٟاٖ اص
طشیك ٔٛٙی  ،EPGتش٘أٛٔ ٝسد ٘ظش خٛد دس آیٙذ ٜسا پیذا ٔیىٙذ  ٚدس خٛاست رخیش ٜآٖ سا ٔیذٞذ .تا
صٔا٘یى ٝواستش اص ٞتُ ٘ Check outىشدٔ ،ٜیتٛا٘ذ ایٗ تش٘أٞ ٝای ضثط ضذ ٜسا تٕاضا وٙذ.
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8

رادیو

9

هوزاییک ()Mosaic

10

پخص فیلن درخواستی

أىاٖ پخص تش٘أٞ ٝای ص٘ذ ٜسادیٛیی تٛافك ضذ ٜتا ٞتُ ٚجٛد داسد.
ایٗ ٔاط َٚفشا ٓٞوٙٙذ ٜأىاٖ تػٛیش دس تػٛیش تشایطثىٞ ٝای ص٘ذ ٜاست  .دس ٞش ِحظ 16 ،ٝضثى ٝص٘ذٜ
ٕٞضٔاٖ تشای ٔیٕٟاٖ پخص ٔیطٛد ٔ ٚیٕٟاٖ ٔیتٛا٘ذ تا ا٘تخاب ٞش وذاْ اص آٖٞا  ،ضثىٛٔ ٝسد ٘ظش سا
ت ٝغٛست تٕأػفحٔ ٝطاٞذ ٜوٙذ .ایٙى ٝوذاْ وا٘اِٟا (  ٕٝٞوا٘اِٟا  ٚیا وا٘اِٟای پشتاصدیذتش)  ٚتا
چ ٝتشتیثی دس ٔٛصاییه لشاسٌیش٘ذ ،تٙا ت٘ ٝظش ٞتُ لاتُ ضخػی ساصی است

VIDEO ON DEMAND

( )Video On Demand

11

جستجو در هیاى فیلوها

12

پطتیبانی از  Pay TVبرای فیلوهای
درخواستی

13

ارسال  feedbackدر هورد کیفیت

ایٗ ٔاط َٚأىاٖ ٔطاٞذٚ ٜیذئٛی دسخٛاستی سا فشأ ٓٞیىٙذٚ .یذئٞٛا ٔیتٛا٘ٙذ تا ویفیت تاالی 720p
( )Full HD( 1080p ٚ )HDتشای ٔیٕٟاٖ ضٕا پخص ض٘ٛذ.دس غٛست ٚجٛد  storageوافیٞ ،یچ
ٔحذٚدیتی دس تؼذاد فیّٓ ٞا  ٚسشیاِٟا ٚجٛد ٘ذاسد.پیطفشؼ أىاٖ لشاسٌشفتٗ  500فیّٓ  2ساػتٝ
ٚجٛد خٛاٞذ داضتٕٞ .چٙیٗ أىاٖ پطتیثا٘ی اص اضاف ٝوشدٖ سشیاَ  ٚپخص لسٕت ()Episode
ٔٛسد دسخٛاست ٚجٛد داسد.
لاتّیت جستج ٛدس ٔیاٖ فیّٓٞا تش اساس طا٘ش ،ساَ تِٛیذ٘ ،اْ فیّٓ ٚ ... ٚجٛد داسد.
فیّٕٟا ٔیتٛا٘ٙذ ت ٝدسخٛاست ٞتُ ،غیشسایٍاٖ تاضٙذ .دس ٔاط٘ VOD َٚیض ٔطاتٔ ٝاط ،Live َٚتا اضافٝ
ضذٖ  ، Pay TVأىاٖ خشیذ فیّٕٟا  ٚآِثٟٔٛای ٔٛسیمی غیشسایٍاٖ ،تشای ٔیٕٟاٖ ایجاد خٛاٞذ
ضذ.ایٗ خشیذٞا ٔیتٛا٘ٙذ ساػتی تاضٙذ؛ تذیٗ ٔؼٙیى ٝدس اصاء ٞضی ٝٙای ٔؼیٗ  ٚتشای ٔیضاٖ ساػت
ٔطخػی ایٗ وا٘اِٟا ،فیّٕٟا  ٚیا ٔٛسیمیٟای خشیذاسی ضذ ،ٜتشای یه اتاق خاظ لاتُ استفادٜ
خٛاٙٞذ تٛد .اص طشف دیٍش خشیذٞا ٔیتٛا٘ٙذ تا پایاٖ الأت یه ٔیٕٟاٖ دس ٞتُ ،تشای آٖ اتاق خاظ
ٔؼتثش تالی تٕا٘ٙذ .ا٘تخاب ٞش وذاْ اص ایٗ  2سیاست تش ػٟذٞ ٜتُ ٔیثاضذ.
چٙا٘چٔ ٝیٕٟاٖ اص ویفیت فیّٓ ( غذا  ٚتػٛیش) ساضی ٘ثاضذٔ ،یتٛا٘ذ اص طشیك یىی اص صیشٔٞٛٙا دس
ٍٙٞاْ پخص فیّٓ feedback ،خٛد سا تٔ ٝذیشیت ٔشوضی سیستٓ  IPTVاسساَ وٙذ.

صذا و تصویر
14

پطتیبانی از کانالها و فیلوها با چنذ

چٙا٘چ ٝوا٘اِی  ٚیا فیّٕی داسای غذاٞای ٔختّف تاضذ (ٔثال فاسسی  ٚاٍّ٘یسی) ،اص طشیك یىی اص
صیشٔٞٛٙا ٔیتٛاٖ غذای ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب وشد.

صذای هختلف
15

ایجاد زیرنویس برای فیلوها

16

هذیریت پخص فیلوها

17

اهکانات کاربردی

تا استفاد ٜاص ایٗ ٔاطٍٙٞ ،َٚاْ اضاف ٝوشدٖ فیّٕٟا ت ٝسشٚس ،أىاٖ اضاف ٝوشدٖ صیش٘ٛیس ت ٝفیّٓ  ٚتٝ
صتاٟ٘ای ٔختّف ٚجٛد داسد .ایٗ صیش٘ٛیسٟا ٔستمُ اص صتاٟ٘ای پطتیثا٘ی ضذ ٜتٛسط ستاپثاوس
ٔیثاضذ.
تٛسط سیستٓ ٔذیشیت ٔشوضی  ،IPTVایٗ أىاٖ ٚجٛد داسد و ٝتشخی فیّٕٟا دس ِیست فیّٕٟای
ٔٛجٛد فمط تشای تشخی اص اتالٟا ٚجٛد داضت ٝتاضذ.
أىا٘اتی اص لثیُ ،أتیاص دادٖ ت ٝفیّٓٔ ،حثٛتساصیٔ ،شتة ساصی تش اساس ساَ تِٛیذ،أتیاص ،ویفیت
فیّٓ(ٚ SD ،HDیا  ،)FULL HDپشش ت ٝػمة  ٚیا جّ ،ٛتٛلف فیّٓ ت ٝغٛست دسخٛاستی.
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MUSIC ON DEMAND
18

پخص هوسیقی درخواستی
()Audio On Demand

ایٗ ٔاط َٚأىاٖ پخص ٔٛسیمی دسخٛاستی سا اص تا٘ه ٔٛسیمی سیستٓ فشأ ٓٞیىٙذٔ .طاتٔ ٝاطَٚ
فیّٓ دسخٛاستی ،وّی ٝأىا٘ات واستشدی  ٚأىا٘ات اختػاغی پخص ٔٛسیمی اص لثیُ تاصپخص ،پشش
خٛدواس تٛٔ ٝسیمی تؼذی ٚ... ٚجٛد داسد

PMS INTERFACE
19

یکپارچهسازی با سیستن هذیریت

ٔؼٕاسی تاص ٘شٔافضاس  IPTVپیطٟٙادی ،أىاٖ یىپاسچٟساصی تا سیستٕٟای ٔذیشیت ٔاِی ٞتّی سا
فشا ٓٞوشدٞاست .ایٗ یىپاسچٟساصی أىا٘اتی ٔتٛٙػی ت ٝسیستٓ ٟ٘ایی اضاف ٝخٛاٞذ وشد و ٝدس ریُ
ت ٝآٖ پشداخت ٝخٛاٞذ ضذ.

پیغام خوضآهذ گویی اختصاصی

تؼذ اص ٔ Check Inیٕٟاٖ ،سیستٓ ٔ IPTVیتٛا٘ذ تٔ ٝیٕٟاٖ پیغاْ خٛضأٔذ ٌٛیی اختػاغی دٞذ ٚ
٘اْ ٔیٕٟاٖ تا صٔاٖ  Check Outدس ٔٛٙی اغّی ٚجٛد خٛاٞذ داضت.

هتلی
20

( )Welcome Message
21

زنگ بیذارباش

أىاٖ تٙظیٓ صً٘ تیذاس تاش ٚجٛد خٛاٞذ داضت

()Wake-Up Call
22

نوایص لحظهای صورتحساب

تا استفاد ٜاص ٔٛٙی غٛستحساب ،دس ٞش ِحظٔ ٝیٕٟاٖ ٔیتٛا٘ذ غٛستحساب خٛد تا ِحظ ٝجاسی سا
ٔطاٞذ ٜوٙذ

( )Bill Preview
23

پیام زسانی
( )Messaging

24

گنجانذى صورتحساب  Pay Tvدر

اص طشیك ایٗ ٔاطٞ ،َٚتُ ٔیتٛا٘ذ اص طشیك سیستٓ ٔذیشیت  ،IPTVتشای ٔیٕٟا٘اٖ پیغاْ تٍزاسد .ایٗ
پیغاْ ت ٝغٛست  Pop Upدس ِحظ ٝتٔ ٝیٕٟاٖ ٕ٘ایص داد ٜخٛاٞذ ضذ  ٚپس اص آٖ دس غٙذٚق پیاْ
ضخػی لاتا ٔطاٞذ ٜاست .دس غٛست یىپاسچٟساصی تا سیستٓ ٔذیشیتی ٞتّی ،ایٗ پیغاْ ٔیتٛا٘ذ اص
طشیك سشٚس ایٗ سیستٓ ،تشای ٔیٕٟا٘اٖ اسساَ ضٛد
دس غٛست پطتیثا٘ی  PMSاص  ،Pay Per viewتٕأی اػتثاسات ٔػشفی دس ٔٛسد ٔ ،Pay TVیتٛا٘ذ
ت ٝغٛست ٔستمیٓ دس غٛستحساب سیستٓ  PMSاػٕاَ ضٛد  ٚدس ٞض ِحظ ٝلاتُ ٔطاٞذ ٜاست

صورتحساب PMS
25

خانه داری

26

هینی بار ()Mini Bar

ٔیٕٟاٖ ٔی تٛا٘ذ اص ٚضؼیت سسیذٌی تخص خا٘ ٝداسی ت ٝاتاق خٛد ٔطّغ ضٛد  .دس غٛست أىاٖ
سیستٓ ٔذیشیت ٞتّیٔ ،یٕٟاٖ ٔی تٛا٘ذ دسخٛاست سسیذٌی ت ٝاتالص سا اص طشیك تّٛیضی ٖٛتؼأّی
تذٞذ.
ٔیٕٟاٖ ٔیتٛا٘ذ اص طشیك تّٛیضی ٖٛخٛد ٚاسد ٔٛٙی ٔیٙی تاس ضذ ٚ ٜالالٔی ؤ ٝػشف وشد ٜاست سا
ٔطخع وٙذ .ایٗ الالْ ت ٝغٛستحساب ٔیٕٟاٖ اضاف ٝضذ ٚ ٜدس صٔاٖ  Check Outاص أ ٚطاِثٔ ٝی-
ضٛد.
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VALUE ADDED SERVICES
دس غٛست اتػاَ سشٚس اغّی ت ٝایٙتش٘ت ،أىاٖ ٌطت ٌ ٚزاس دس ایٙتش٘ت سٚی تّٛیضی ٖٛتشای ٔیٕٟاٖ
ٚجٛد داسد .ویثٛسد ٔجاصی ٕٞیط ٝتشای ٔیٕٟاٖ دس دستشس استٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ تشای ساحتی ،اص
طشیك دسٌا ،USB ٜویثٛسد ت ٝستاپثاوس ٔتػُ وشد.

27

اینترنت

28

رستوراى

29

آب و هوا

30

بازی و سرگرهی

31

هعرفی هناطق دیذنی ضهر

32

اخبار

33

تبلیغات

34

IP Camera

35

سیستن هذیریت هرکسی بر پایه وب

36

هذیریت هجوز هحتوا

ایٗ أىاٖ فشا ٓٞاست و ٝفیّٓ ٞایی و ٝداسای ٔجٛص ٔطخػی تشای پخص ٞستٙذ تػٛست خٛدواس
وٙتشَ ض٘ٛذ .تشای ٔثاَ فیّٕی ؤ ٝجٛص آٖ تا تاسیخ ٔطخػی  ٚیا ٔشتٛط ت 1000 ٝتاس استفادٔ ٜی
تاضذ ،تطٛس اتٔٛاتیه تؼذ اص اتٕاْ ٔجٛص آٖ اص ِیست فیّٓ ٞای لاتُ ٕ٘ایص پان ٔی ضٛد.

37

راه انذازی هجذد ستاپباکس

ایٗ أىاٖ ٚجٛد داسد و ٝستاپثاوس تٛسط سیستٓ ٔذیشیت ٔشوضی  IPTVوٙتشَ ضذ ٚ ٜاص سا ٜدٚس
سا ٜا٘ذاصی ٔجذد ضٛد.

ایٗ ٔاط َٚتٔ ٝیٕٟاٖ أىاٖ ٔطاٞذٛٙٔ ٜی غزا  ٚسفاسش آٖ اص طشیك تّٛیضیٞ ٖٛتّی ضشوت سادیٗ سا
ٔیذٞذِ .یستی اص غزاٞای سٚص تٕٞ ٝشا ٜلیٕت (  ٚدس غٛست تٕایُ ػىس  ٚتٛضیحات آٖ) تشای
ٔیٕٟاٖ ٕ٘ایص دادٔ ٜیطٛد ٔ ٚیٕٟاٖ تؼذ اص ا٘تخا ب غزاٞای ٔٛسد ٘ظش ٔ ٚطاٞذ ٜغٛست حساب،
سفاسش سا ثثت ٔیىٙذ .دس سٕت ٔذیشیت ٔشوضی سیستٓ تّٛیضی ٖٛتؼأّی ،ادٔیٗ سیستٓ ٔیتٛا٘ذ
ٔٛٙی سٚصٛٙٔ ،ی ٞفتٍی  ٚیا ٔاٞیا٘ ٝتؼشیف وٙذ.
ایٗ أىاٖ ٚجٛد داسد ؤ ٝیٕٟاٖ اص ٚضؼیت آب ٛٞ ٚا دس سٚص جاسی  ٚپیطثیٙی چٙذ سٚص آیٙذٔ ٜطّغ
ضٛد
تاصی  ٚا٘ٛاع سشٌشٔی ٞا اص لثیُ حىایت ،طاِؼثیٙی ٚجٛد داسد
ِیستی اص ٔٙاطك دیذ٘ی ضٟش تٕٞ ٝشا ٜآدسس  ٚػىسٟای ٔتٛٙع اص آٖ.
تیتشٞای خثشی ٔ ٚتٗ وأُ اخثاس ،تشای ٔیٕٟاٖ دس دستشس خٛاٞذ تٛد
ایٗ ٔاط َٚدسآٔذصایی ٞتُ اص سیستٓ تّٛیضی ٖٛتؼأّی سا ت ٝحذاوثش ٔیشسذٞ .تُ ٔیتٛا٘ذ اص طشیك
سیستٓ ٔذیشیت ٔشوضی  ،IPTVتثّیغاتی اص تش٘ذٞای ٔطٟٛس  ٚیا حشاجیٟا سا ٚاسد وٙذ  ٚایٗ تثّیغات
تشای ٔیٕٟا٘اٖ اص طشیك ٔٛٙی ٔشتٛط ٝدس تّٛیضی ٖٛتؼأّی ،لاتُ ٔطاٞذ ٜخٛاٞذ تٛدٞ .تُ ٔیتٛا٘ذ تا
استفاد ٜاص ٔاط َٚپیأشساٖ ،اضاف ٝضذٖ تثّیغات جذیذ سا تٔ ٝیٕٟا٘اٖ اطالع دٞذ.
چٙا٘چ ٝتخطٟایی اص ٞتُ ٔجٟض ت IP Camera ٝتاضذ  ٚسیٍٙاَ ٔشتٛط ٝت ٝسشٚس  IPTVسسا٘ذ ٜضٛد،
ٔیتٛاٖ ایٗ تخطٟا سا ت ٝغٛست پخص ص٘ذ ٜتشای ٔیٕٟا٘اٖ دس دستشس لشاس داد .تشای ٔثاَ تا ایٗ
سٚش أىاٖ پخص صتذ ٜالتی ٞتُ  ٚیا سستٛساٖ ،تشای ٔیٕٟا٘اٖ ت ٝغٛست ضثا٘ ٝسٚصی ٚجٛد داسد.

CENTRAL MANAGEMENT
وُ سیستٓ تّٛیضی ٖٛتؼأّی ،اص طشیك پشتاَ ٔذیشیتی و ٝسٚی ٚب لاتُ دستشس است ،وٙتشَ ٔیطٛد
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ساتط واستشی اسائ ٝضذ ٜتش سٚی تّٛیضی ٖٛاص لاتّیت چٙذ صتاٍ٘ی پطتیثا٘ی ٔیىٙذ.ت ٝغٛست پیصفشؼ،
ساتط واستشی تٞ ٝش د ٚصتاٖ فاسسی  ٚاٍّ٘یسی ٔٛجٛد است  ٚطثك دسخٛاست ٞتُ ،صتاٟ٘ای دیٍش
ٔا٘ٙذ فشا٘س ٝیا ػشتی لاتُ اضاف ٝضذٖ است
طشاحی  ٚایجاد واتاِٛي سإٙٞای طشیم ٝاستفاد ٜاص تّٛیضی ٖٛتؼأّی ٔٛجٛد است.
ٔیٕٟاٖ ٔیتٛا٘ذ حافظ ٝجا٘ثی خٛد سا ت ٝستاج تاوس ٔتػُ وٙذ  ٚاص طشیك تّٛیضی ٖٛتؼأّی سادیٗ
دس آٖ پیٕایص وٙذ .ػىسٟا  ٚفیّٕٟای ٔٛجٛد دس حافظ ٝجا٘ثی ( دس غٛست استا٘ذاسد تٛدٖ فشٔت
آٟ٘ا) ،دس تّٛیضی ٖٛتؼأّی لاتُ ٔطاٞذ ٜخٛاٙٞذ تٛد
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